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ClSARUV

mm
SLAVIK

v ÍNÉ, JAK ASI VlŠ,

JEST CÍSA ÍAN





V ín, jak asi víš, jest císa ían, a všichni, které má kolem sebe,

jsou íané. Je tomu již mnoho let, ale práv proto stojí to za to,

píbh ten vyslechnouti, nebo jinak se zapomíná. Zámek císaský byl

nejkrásnjší na svt, celý z jemného porcelánu, tak vzácný, ale spolu

i tak kehký, tak choulostivý vi každému doteku, že se musil míti každý

hezky na pozoru. V zahrad byly nejdivnjší kvtiny a na nejkrásnjších

byly pipevnny stíbrné zvonky, které ustavin znly, aby nikdo snad

nepešel kolem a kvtin si nepovšimnul. Všecko bylo v zahrad císa-

ské co nejostrovtipnji vymyšleno a zahrada byla tak rozsáhlá, že ani

zahradník sám konce jejího neznal ; když jste si statn vykroili, vstou-

pili jste do nejnádhernjšího lesa s vysokými stromy a hlubokými jezery.

Les konil u moe, které bylo modré a hluboké. Velké lodi mohly pro-

jíždti pod svislými haluzemi, a v tchto bydlil slavík, který tak luzn
zpíval, že i chudý rybák, který byl docela svou prací zaujat, tiše si lehl

a naslouchal, kdykoliv vyjel v noci, aby rozhodil své sít, a slyše zpv
ekl: »Pane Bože, jak ten to umí!«, ale pak musil jíti po své práci a za-

pomnl na ptáka. Ale když tento v následující noci opt zpíval a rybák

tam pišel, ekl opt: »Pane Bože, jak ten to umí!«

Ze všech zemí celého svta picházeli cestující do msta císaova,

obdivovali se mstu, zámku i zahrad, ale když slyšeli slavíka, íkali

všickni: »To jest ze všeho nejlepší!"

Cestující vyprávli o tom po svém návratu a uenci psali knihy

o mst, zámku a zahrad, ale slavíka nezapomínali, tomu bylo vnováno
vždy místo první, a ti, kteí básniti umli, psali nejkrásnjší básn o slavíku

v lese u hlubokého jezera.

Knihy byly pekládány do všech jazyk a nkteré z nich dostaly

se jednou též do ruky císae. Tento sedl ve svém zlatém kesle, etl

a etl a pokynul každé chvíle hlavou, nebo tšilo jej ísti tyto nádherné

popisy msta, zámku i zahrady. w-Ale slavík je ze všeho pec to nejlepší!"

bylo tam psáno.
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"Co to?« ptal se císa. » Slavík? Toho vbec ani neznám. Je

vskutku takový pták v mém císaství a k tomu v mé vlastní zahrad?

O tom jsem nikdy neslyšel! A toho se musím teprve v knihách doísti!"

Na to zavolal svého dvoana, který byl tak vznešený, že kdykoliv

jej nkdo nižší oslovil, aneb jen na nco zeptati se odvážil, pouhé »P« od-

povídal, a »P» pece pranieho neznamená.

»Zde prý pebývá velice pozoruhodný pták, jemuž slavík íkají,"

oslovil jej císa. "Povídají, že prý je toto nejlepší z celé mé veliké íše!

Pro se mi nikdy nieho o nm nercklo?«

"Nikdy jsem jej ped tím neslyšel jmenovati," odpovdl dvoan,
"nebyl nikdy u dvora pedstaven!"

"Chci, aby se dostavil dnes veer a zpíval pede mnou,« pokraoval

císa. "Celý svt ví o tom, co mám, a já sám nevím o tom nieho."

"Neslyšel jsem jej nikdy ped tím jmenovati," odpovídal dvoan,
"ale pjdu jej hledat a naleznu jej.«

Ale bylo možno jej nalézti ? Dvoan bhal po schodech nahoru

a dol, sály a chodbami, ale nikdo, s kým se sešel, neslyšel nikdy o sla-

víku, tak že dvoan opt bžel k císai a tvrdil, že je to jist smyšlenkou

spisovatel knih, "Vaše velienstvo nedovede si ani pedstaviti, co všecko

se spíše. To jsou všecko smyšlenky a patí k tak zvanému
,ernému

umní'."

„Ale kniha, v které jsem se toho doetl," odpovdl císa, "byla

mi od nejmocnjšího císae Japanského zaslána a proto nemže to býti

nepravdou. Chci slyšeti slavíka! Dnes veer musí býti zde! Tší se mé
nejvyšší Milosti! A nepijde-li, dám celému dvoru po veei bicha

sešlapat."

"Tsing-Pé!" pravil dvoan a opt bhal po schodech nahoru a dol,

všemi sínmi a chodbami. Pl dvora bhalo s ním, nebo nikdo si nechtl

rád nechat našlapat bicho. To bylo poptávání po podivném slavíku, jejž

celý svt znal, ale nikdo pi dvoe.

Konen padli na malé, chudé dvátko z kuchyn, které pravilo

:

"O Bože, což slavík! Toho dobe znám! Ten umí zpívat! Každého ve-

era smím své chudé nemocné mamince donésti pár zbytk. BydU dole

na behu moském, a tu když se vracím, unavena jsem a v lese odpo-

ívám, slýchám slavíka zpívati. Slzy mi pi tom do oí vstupují, pipadá
mi to zrovna tak, jakoby mne má maminka líbala.

«

"Malá kuchtiko," pravil dvoan, "chci jí opatiti stálé místo

v kuchyni a dovolení vidti císae, když obdvá, když nás dovede k sla-

víkovi, nebo dnes veer má se dostaviti a zpívati."

Na to vytáhli všichni do lesa, kde zpívával slavík; pl dvora bylo

s sebou. Když byli v nejlepším pochodu, zaala kráva bueti.
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>iÚ,« pravil jeden mladý dvo-

ánek, «te ho máme! Vzí pece

zcela zvláštní síla v tak malém zví-

átku. Jist jsem ho již díve a-

stji slýchal."

»Ne, to jsou buící krávy,

«

pravila kuchtika, >>jsme ješt píliš

daleko od toho místa vzdáleni."

Nyní kukaly žáby v moále.

"Nádhern!" pravil ínský zá-

mecký probošt. "Te jej slyším

;

zní to zrovna jako malé kostelní

zvonky!"

»Ne, to jsou žáby!" odpov-

dla kuchtika, »ale te již, jak my-

slím, slavíka brzy uslyšíme.

«

V tom poal slavík tlouci.

"Tu jest!" zvolalo dvátko,

"slyšte, slyšte! — a tam sedí!"

a pi tom ukázala na malého, še-

dého ptáka nahoe ve vtvích.

"Je to možná?" pravil dvoan,

"tak bvch si jej nebyl nikdy ped-

stavoval! Jak prost vypadá! Jist

zbledl, že vidí tolik vznešených lidi

kolem sebe."

"Malý slavíku," zcela hlasit

zvolala kuchtika, »náš nejmilo-

stivjší císa si peje, abys mu za-

zpíval."

"S nejvtší radostí!" odpovdl
slavík a zpíval pak, až radost!

"Zní to zrovna jako sklenné

zvonky," pravil dvoan, »a vizte

jen to malé hrdélko, jak se na-

máhá ! Je to podivné, že jsme jej

díve již neslyšeli. Bude míti veliký

.Mfce.'' u dvora!"

»Mám zpívati ješt jednou ped
císaem?" ptal se slavík, který

domníval, že jest císa pítomen
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"Výborný, milý slavíku !« pravil dvoan, »je mi velkým potšením,

na dnes veer vás pozvati k dvorní slavnosti, kde máte jeho císaskou

milost svým rozkošným zpvem okouzlovati!"

»V zeleni se to vyjímá nejlépe, « pravil slavík, ale šel pece s sebou,

když slyšel, že si to císa peje.

Na zámku bylo všecko v úboru slavnostním. Steny a podlahy

porcelánové leskly se v zái mnoha tisíc zlatých lamp. Nejkrásnjší

kvtiny, které hodn hlasit cinkati umly, byly rozestaveny po chodbách.

Tu bylo bhání sem a tam, i povstal velký prvan, jímž všecky zvonky

bez ustání cinkaly, že nebylo ani vlastního slova rozumti.

V stedu sálu, kde císa sedl, byl vztyen malý, zlatý sloup, na

který se ml slavík posaditi.

Celý dvr se tam shromáždil, a malá kuchtika dostala dovolení,

státi za dvemi, jelikož jí byl nyní titul skutené dvorní kuchakv udlen.

Všickni mli na sob svátení svj šat a všichni se dívali na malého,

šedého ptáka, jemuž císa pikývl.

Slavík zpíval tak líbezn, až císai slzy do oí vstoupily ; slzy tekly

mu dol pes tváe, a tu zpíval slavík ješt krásnji, až to hodn k srdci

šlo. Císa byl tak vesel a spokojen, že ráil uriti, že má slavík zlatou

trepku kolem krku nositi. Ale slavík dkoval, dostal prý již dostatené

odmny.
"Vidl jsem slzy v oku císae, to je mi poklad nejbohatší! Slzy

císaské mají podivuhodnou moc! Bh ví, jsem dosti odmnn !« A pak

zpíval opt svým sladkým, okouzlujícím hlasem.

»To nejroztomilejší zpsob, zalíbiti se,« pravily dámy kolem a pak

nabíraly vody do úst, aby vzlykaly, když nkdo s nimi bude mluviti.

Mly se pak rovnž za slavíky. Ba i sluhové a komorné vyslovili svou

nejvyšší spokojenost, a to již nco znamená, nebo práv ti dlávají nej-

vtší nároky. Ba, slavík udlal skuten štstí.

Ml nyní zstati u dvora, dostati vlastní klec a užívati svobody,

dvakrát denn a jednou v noci venku se prolétnouti. Dvanáct sluh

mlo jej provázeti, kteí jej všichni drželi za stužku na jedné nožice

uvázanou. Nebyly ovšem žádnou rozkoší takové výlety.

Celé msto mluvilo te o podivuhodném ptáku, a když se dva

potkali, tu ekl jeden »sla« a druhý ekl »vík«, pak zavzdychli a již si

oba rozumli. Ano jedenáct kramáských dtí bylo pojmenováno po

slavíku, akoliv žádné z nich ani trochu hlasu nemlo.

Jednoho dne byla císai odevzdána velká bedna s nápisem : "Slavik !«

"Zde máme opt novou knihu o našem proslaveném ptáku !«

pravil císa; ale nebyla to kniha, nýbrž malý umlecký strojek, který
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v skínce ležel, umlý slavík, který ml živého napodobiti, ale hojn

démanty, rubíny a safíry posázen byl. Sotva byl umlý pták natažen,

mohl zazpívati jeden z tch kousk, které skutený slavík zpíval, a piM

tom hýbal ocasem nahoru a dol a plál stíbrem a zlatem. A na hrdle

visela mu stužka s nápisem: » Slavík císae Japanského jest

chudý, pirovnán k slavíku císae Cínského.«

»To jest rozkošné !« ekli všickni, a ten, který umlého ptáka

odevzdal, dostal ihned název "císaského vrchního dvorního dodavatele

slavíkc

"Ted musí zpívati spolu, jaké to bude duetto!«

A tak musili spolu zpívati, ale nešlo to nijak dobe, nebo sku-

tený slavík zpíval dle svého zpsobu a umlý pták podle válek. »Ten

tím vinen není,« íkal mistr, jenž hru ídil, »ten je zvláš jistý v taktu,

je docela z mé školy.« Nyní ml umlý pták sám zpívati. — Ml zrovna

takové štstí, jako skutený, a mimo to byl mnohem pknjší, nebo jen

jiskil jako náramky a náprsní jehlice.

Tiaticetkrát zpíval jeden a týž kousek a neumdlel. Byli by jej

rádi znovu od zaátku slyšeli, ale císa mínil, aby nyní opt živý slavík

nco pednesl. — Ale kam se podl tento? Nikdo nespozoroval, že

oteveným oknem vyletl pry, ke svým zeleným lesm.

"Ale co to je?« ptal se císa; a všichni dvoané láli a íkali, že

slavík byl zvíe náramn nevdné. "Nejlepšího ptáka máme pece,« t-

šili se, a tak musil umlý pták opt zpívati, a to bylo po tyiaticáté,

co jim týž kousek pedehrával, ale neznali jej stále dost dobe, nebo byl

to kus velmi tžký. iditel hry vychvaloval ptáka nade všecko, ano uji-

šoval, že jest lepší než skutený slavík, a to nejen co se týe šat a tch
rrlnohých záících diamant, nýbrž i vnitního zaízení

"Neb rate nahlédnouti, moje panstvo a zvláš vy, cí.saská Milosti

pede všemi, u slavíka skuteného nelze nikdy vypoítati, co se mže
pihoditi, ale u ptáka umlého jest všecko pesn urité. Tak je to a jiné

to nebude. Lze z toho poet složiti, lze ptáka otevíti, výpotem lidským

dokázati a ukázati, jak váleky leží, jak se otáejí, a jak jedno z druhého

se vyvinuje." — -- —
"To jsou zcela moje myšlénky !« tvrdili všichni, a mistr hry dostal

dovolení, že má ptáka nejbližší nedli lidu ukázati. "A jej také uslyší

zpívati !« pravil císa, a slyšeli jej a byli tak rozjaeni, jako by se ajem
ojmIí, nebo to jest docela ínské. A všickni vykikli "Ó!« a vztyili prst

do výše, což sluje "slikpot", a kývali hlavami pi tom. Ale chudí rybáci,

kteí slyšeli skuteného slavíka, si myslili: »To zní ovšem docela pkn,
a dost podobn, ale nco chybí tomu, nevím jen co.<>
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Skutený slavík byl ze zem i z íše vyobcován.

Umlý pták uložen byl na hedvábné podušce hned vedle postele

císaské. Všecky dary, kterých se mu dostalo, ležely kol do kola, a v ti-

tulu postoupil až na » vysokého císaského zpváka po tabuli «, s hod-

ností rady první tídy po levici. Císa pokládal totiž onu stranu za nej-

vzácnjší, kde srdce leží, a srdce i u císae leží na levé stran. Mistr hry

ale napsal dvacet pt silných svazk o umlém ptáku. Bylo to dílo tak

uené a tak dlouhé, jen se hemžilo nejtžšími ínskými výrazy, že všickni

lidé tvrdili, že je petli a mu rozumli, nebo jinak byli by hloupí a byla

by )im bicha našlapána.

Tak to chodilo po celý rok. Císa, dvr a všichni ostatní íané
znali z pamti každý tón v zpvu umlého ptáka, ale práv proto se

jim nejlépe líbil. Mohli spolu zpívati a dlávali to. Uliníci pokikovali:

»Cicici, klukklukklukkluk !« a i císa to též popvoval; bylo to rozkošné!

Ale jednou veer, když umlý pták zrovna co nejlépe zpíval a císa

v posteli ležel a naslouchal, zaznlo u vnitku ptáka >iklap«. Nco tam

prasklo, »hrrrr!« Všecka koleka se rozbhla, a pak hudba utichla.

Císa vyskoil ihned z postele a dal si zavolati svého životního

lékae, ale co mohl ten pomoci ! Pak posláno pro hodináe, a po dlouhém

dotazování se a mnohém vyšetování sestavil tento aspo ponkud ptáka,

ale ihned doložil, že musí býti velice šeten, nebo ípky byly již otelé a bylo

by nemožností vsaditi tam nové, tak aby hudba jist hrála. I nastal tu

veliký smutek! Umlý pták sml zpívati pouze jednou za rok, a to již

bylo velikou odvážností. Ale pak proslovil iditel hry malou e a mno-

hými tžkými výrazy ujišoval, že to bylo zrovna tak dobe jako díve,

a pak to bylo práv tak dobe jako díve.

Uplynulo pt rok, když tu náhle celá zem mla skutenou pí-

inu k velikému smutku. Vážili si všichni svého císae opravdu veUce,

a nyní se roznemohl a nemohl, jak se povídalo, déle býti živ. Nový

císa byl již naped zvolen a lid stál venku na ulici a ptal se dvoana,

jak se daí jejich pánovi.

»P,« pravil tento a potásl hlavou.

Chladný a bledý ležel císa ve své velké, nádherné posteli; celý

dvr ml jej za mrtvého a každý bžel, aby se pokoil novému císai.

Komorníi vybhli, aby o tom pohovoili, a zámecké služky ustrojily si

velikou kávovou spolenost. Kolem do kola ve všech síních a chodbách

byly koberce nataženy, aby nebylo slyšeti jediného kroku, a proto bylo

vkol tak ticho, ticho. Ale císa nebyl proto ješt mrtev. Stuhlý a bledý

ležel v nádherném loži s dlouhými sametovými záclonami a tžkými zla-

tými tapci. Hodn vysoko u stropu bylo otevené okno, a msíc svítil

,sem na císae a na umlého ptáka.
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Ubohý císa nemohl ani dýchati; bylo mu, jakoby mu nco leželo

na prsou. Otevel oi a tu videi, že to byla Smrt, která sedla mu na

prsou. Ta si nasadila jeho zlatou korunu a držela v jedné ruce zlatou

šavli císaskou a v druhé jeho nádhernou korouhev. Ze záhyb velkých

sametových nebes kolem dívaly se podivné hlavy, nkteré velmi ohyzdné,

jiné mír slibující a jemné. Byly to všecky dobré i zlé skutky císae, které

se na te, kdy Smrt na jeho srdci sedla, dívaly.

"Vzpomínáš si na to?* šeptala jedna po druhé. "Vzpomínáš na

to?" a pak mu toho tolik vyprávly, až mu pot po ele splýval.

»To jsem nikdy nevdl !« vzdychl císa. »Hudbu! Hudbu! Velký

ínský buben!" volal, »a neslyším to všecko, co povídají!"

Ale nezmlkly, a Smrt kývala jako ían ke všemu, co bylo po-

vdno.
»Hudbu! Hudbu!" kiel císa. »Ty malý, milý, zlatý ptáku,

ó, zpívej, ó, zpívej ! Já dal ti zlato a klenoty, já ti zavsil i svou zlatou

trepku kolem krku, zpívej, ó, zpívej!"

Ale pták mlel. Nebylo nikoho zde, kdo by jej natáhl, a jinak

nezpíval. Ale Smrt neustála dívati se na svými velikými prázdnými duti-

nami oními, a kolem bylo tak ticho, tak píšerné ticho.

Tu zaznl najednou, tsn u samého okna nejnádhernjší zpv.

Byl to zpv živého malého slavíka, který sedl venku na vtvici. Uslyšel

o bíd svého císae a pišel, aby mu vlil zpvem svým útchy i nadje.

A jak zpíval, bledla strašidla víc a více, rychleji proudila krev v slabém

tle císaov, ba sama Smrt poslouchala a pravila : "Pokrauj, malý sla-

víku, pokrauj !«

"Ano, dáš-li mi nádhernou zlatou šavli císaskou, dáš-li mi nádherný

prapor a korunu císaovu «

A Smrt dala každý klenot za jednu písniku, a slavík ncumdléval

v zpívání. Zpíval o tichém hrbi;ov, kde bílé rže rostou, kde voní bez

a kde erstvá tráva skrápna jest slzami tch, kteí po nich zstali. Tu

uchvátila Smr touha po její zahrad a ona jako studená, bílá mlha od-

vanula oknem ven

"Díky! díky!" zvolal císa, »ty nebeský malý ptáku, ó, znám t,

znám! Tebe jsem vypoNcdcl z íše s\é i zem a ty jsi práv odzpíval

zlé duchy od mého lože i Smrt z mého srdce jsi zahnal ! Jak se ti mám
odmniti?"

"Dost jsem odmnn," pravil slavík, »slzy prolévaly tvé oi, když

jsem ti poprvé zpíval; toho ti nikdy nezapomenu, to jsou drahokamy, které

lahodí srdci zpváka. Ale spi nyní, bud svží a zdráv! Ukolébám t!«

A zpíval — — a císa upadl v sladký spánek; byl to lehký

a blahodárný spánek!
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Paprsky slunení padaly na oknem, když posilnn a zdráv se

probudil. Ani jeden z jeho sluh nevrátil se posud, neho považovali jej

za mrtvého, ale slavík sedl tu ješt a zpíval.

"Musíš stále u mne zstat,« pravil císa; »budeš zpívati jen, kdy-

koliv se ti zlíbí, a umlého ptáka rozbiju na tisíc kus!«

"Nedlej toho!« pravil slavík, "to dobré, co mohl, pece provedl;

podrž si jej jako dív! Já neumím bydleti v zámku, ale dovol, abych

pišel, kdykoliv mne chu sama k tomu dožene ! Pak chci veer tam

u okna sedti na vtvi á ti zpívati, abys byl veselým, ale spolu abys se

zadumal. Chci zpívati o šastných i o tch, kdo trpí, chci zpívati o dobru

a zlu, které ped tebou utajují. Malý zpváek letí daleko odtud k ubo-

hému rybái, ke steše rolníka, ke každému, kdo je daleko od tebe i tvého

dvora. Tvoje srdce mám radši než tvoji korunu, a pec má koruna na

sob jakousi vni svatosti. — Pijdu a zazpívám ti ! Ale jedno mi musíš

slíbiti !«

»Všecko,« pravil císa a stál tu v svém císaském hávu, do kte-

rého sám se oblekl a položil šavli z tžkého zlata k srdci.

)'0 jedno t prosím! Nevypravuj nikomu, že máš malého ptáka,

jenž ti všecko poví, pak bude vše ješt lépe!«

Na to slavík odletl.

Sluhové vešli, aby se podívali na svého mrtvého císae — ba, tak

stáli zde a císa pravil: "Dobré jitro!"
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BLF.ŠÁK. KOXÍriíK A TESAÍK CHTLI
. JEDNOU VIDT, KDO Z NICH NEJVÝŠE
VYSKOIT DOVEDE
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Blcšák, koníek a tesaík chtli jednou vidt, kdo z nich nejvýše vy-

skoit dovede, a pozvali proto celý svt i každého, kdo by pijíti

chtl, aby se podíval na jejich umlecký výkon. Ti poádní skokani

to byli, kteí se v pokoji sešli.

"Dám tomu, kdo nejvýš vyskoí, svou dceru za ženul" pravil

král, "nebo bylo by to vru ubohé, aby tyto osoby skákati mly za-

darmo !"

lilešák vystoupil první; uká/al svj mrav, pozdravuje kol na

všecky strany; jaký také div, nebo kolovala \' jeho žilách kre\' jemen-

ská a on byl, což mnoho znamená, na styk s lidmi navyklý.

Pak vystoupil koník; byl ovšem pomrn tžší, ale ml ro\nž
pružný vzrst a objevil se v zelené uniform, kterou ml od narozeni;

mimo to se vychloubal, že pochází z prastaré rodiny v zemi l']yyptské,

která tam veliké úcty požívala. Byla odnesena s pole a strena do do-

meku z karet, jehož ti poschodí rovnž vystavna byla z kartových

obrázk, které pestrou stránkou do vnit byly obráceny. Tam byly d\éc
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i okna vyezané pouze do onch karet, které pedstavovaly srdcovou

dámu. ».lá zpívám tak," chlubil se, »že šestnáct domácích cvrk, kteí

od dtství cvreli a pec žádného domku nedostali, pi poslouchání mého
zpvu tak se rozdurdilo, že zhubli ješt více, než hubení byli.« Oba, blešák

i koník, takovým zpsobem mu/n prokázali svou cenu, že se mají za

oprávnny, ucházeti se o ruku

princezny.

Tesaík neíkal nieho, ale

tvrdilo se o nm, že si tím \\c

myslí, a když jej dvorní pes

pouze ouchal, zaruil se za to,

že jest tesaík z dobré rodiny.

Starý rada, který za tvrdošíjné

mlení dostal ti ády, tvrdil

s uritostí, že jest tesaík nadán

duchem všteckým ; na hbet
jeho dá prý se poznati, bude-li

zima bud mírná nebo tuhá, což

ani na hbet zhotovitele kalen-

dá rozpoznati nelze.

»Já neíkám pranieho," pra-

vil starý král, i>ale já jdu vlastní

cestou a myslím si svj díl!"

Nyní šlo o to, vykonati

zkoušku. Blešák skoil tak vy-

soko, že to nikdo vidti nemohl,

a protoJ"se tvrdilo, že vbec ani nevyskoil, což bylo pece prabídným

podezíváním.

Koník vyskoil jen do poloviky té výšky, ale skoil na neštstí

králi zrovna do oblieje, a tu pravil tento, že to bylo nezpsobné.

Tesaík stál dlouho mlky a rozvažoval, že naposled všichni my-

slili, že vbec skákati neumí. ^i-:

»Jen jestli mu nepišlo špatn!" pravil dvorní pes a ouchal jej

opt pi tom. Hup! vvskoil tesaík v malém kosém skoku princezn,

která sedla na nízké zlaté stolice, zrovna do klína.

Tu pravil král: "Nejvyšší skok jest, se v skoku až k mé dcei

povznésti, nebo v tom záleží pravá jemnost, ale k takovému nápadu

patí tuze chytrá hlava, a tesaík dokázal, že má hlavu na pravém míst."

A proto dostal princeznu.

»Ale já vyskoil pece nejvýš," utšoval se blešák. "Ale to nevadí. A
si ve7;me již toho scvrklého, devného patrona! Já vyskoil pece jen nejvýš,
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ale má-li být lovk v svt vidn, musí ovšem tlo míti podle

toho!«

Na to vstoupil blešák do cizích služeb vojenských, kde podle po-

\sti byl zabit.

Koník sedl si venku do pi'íkopu a pemýšlel o tom, jak to vlastn

v svt chodí, a pravil rovnž: »TIo musí býti podle toho! Tlo musí

býti podle toho!" A pak zpíval svou zvláštní melancholickou písniku,

z které jsme vyíiali tento píbh, kterv, teba i vytištn, docela dobe
lží býti muže.
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Ubohý Jan byl velice zarmoucen, nebo jeho otec byl velmi nemocen
a blízek smrti. Nikoho mimo tyto dva nebylo v malé jizb. Lampa

na stole nemla daleko do shasnutí, a bylo pozd na veer.

»Ty jsi byl dobrý syn, Jene!« pravil nemocný otec. "Náš Pán již

ti pomže svtem !« Podíval se na vážnýma, mkkýma oima, oddechl

z hluboká a byl mrtev. Bylo to, jakoby spal. Ale Jan plakal, nyní neml
nikoho v širém svt, ani otce, ani matky, ani sestry, ani bratra. Ubohý
Jan! Ležel ped postelí na kolenou, líbal otcovu mrtvou ruku a plakal

mnoho žhoucích slz, až se konen jeho oi zavely a on s hlavou slo-

ženou na tvrdou pelest usnul.

l\i ml podivný sen; vidl, jak slunce a msíc ped ním se uklá-

nly, a vidci svého otce opt svžílio a zdravého a slyšel jeho smích,

jak se smával vždycky, když byl se vším spokojen. Nejroztomilejší

dívka se zlatou korunou na hodn dlouhých, krásných vlasech podávala

Janovi ruku, a jeho otec pravil: » Vidíš, jakou jsi to dostal nevstu! Je
nejhezí na celém svt!« Tu se vzbudil, a všecko krásné jeho snní bylo

to tam. jeho otec ležel mrt\ý a chladný na loži, nikoho nebylo u nho;
ubohý Jan!

Za týden byl otec pochován: Jan kráel tsn za rakví a nemohl

již dobrému otci, který jej tak rád ml, tváí v tvá se podívati. Slyšel,

jak hroudy na rakev házeli, vidl poslední okraj rakve, který pi nej-

bližší lopat dolu shozené hlíny zmizel, a bylo mu, jakoby mu srdce

puknouti mlo zármutkem. Na to zazpívali žalm, a ten znl tak sladce,

že Jan mel slzv v oích, i plakal, a to dlalo mu dobe i jeho zármutku.

Slunce svítilo na zelené stromy tak nádhern, jakoby chtlo íci : "Nesmíš

býti tak smutný, Jene, pohle jen, jak krásn modrá jest obloha. Tam
nahoe je te tviij otec a prosí milého Boha, aby se ti po všecky asy
dobe vedlo !«

"Chci býti vždy dobrý!" pravil .Um, »pak pijdu k svému otci do

nebe, a jaká to bude radost, až se opt uvidíme! Co budu toho mít po-

vídat, a on mi opt tak mnohé ukáže, pouí mne o nádhee nebes zrovna

jako mne na zemi pouoval. O, jaká to bude radost!"
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Jan p^ídstavoval si to tak jasné, že se mimovoln pi tom po-

usmál, a mu slzy ješt pes tváe tekly. Ptáci sedli na kaštanech ve

vrcholích a cvreli: »kyvít, kyvít!« Byli veselí, akoliv byli také na

pohbu, ale oni dobe vdli, že mrtvý byl již te nahoe v nebi, že ml
kídla daleko vtší a krásnjší než oni, že je te šastný, jelikož byl na

svt dobrý, a z toho se veselili. Jan vidl, jak se zelených strom da-

leko do svta se rozletovali, a dostal rovnž chu. letti s nimi. Ale díve

piízl velký devný ki-íž na hrob svého otce. Když jej tam veer pi-

nesl, ejhle, tu byl hrob pískem a kvtinami ozdoben. To uinili cizí

lidé, nebo mli všichni milého otce, jenž nyní mrtev byl, velice rádi.

asn nejbližšího rána sebral Jan svj malý raneek, uložil do

opasku svj celý podíl (5o tolar a nkolik groš) a s tím chtl vypraviti

se do svta. Ale díve zašel na hbitov k hrobu svého otce, pomodlil se

"Otenáš" a pravil: »Bu s Bohem, milý ty ote, chci zstati vždy

dobrvm lovkem; ppos proto milého Boha, aby se mi dobe vedlo !><

Venku na poli, kudy Jan šel, stály všecky kvtiny erstvé a krásné

v teplé zái slunení a kývaly ve vtru, jakoby íci chtly: »Vítej nám
v zeleni! Není zde hezky?« Ale Jan se obrátil ješt jednou, aby pohledl

naposled na starý kostel, kde byl jako dcko ktn, kam každé nedle

chodil se svým starým otcem a svj žalm zpívával. Tu spatil najednou

hodn vysoko v jednom otvoru zvonice ducha kostela s rudou špiatou

epikou; tento zastiiioval si obliej ohnutou paží, aby mu slunce do

oí nesvítilo. Jan kynul mu "S Bohem«, a duch zamával svou rudou

epikou, polomil ruku na srdce a posýlal mu mnoho hubiek na

prstech, aby mu naznail, že jen vše dobré mu peje a pede vším

hodn šastnou cestu.

Jan pemýšlel o tom, co krásného nyní v dalekém, nádherném

^ svt uvidí, a kráel dále a dále, tak daleko, jak nikdy ped tím nebyl

;

neznal ani mst, kterými procházel, ani lidí, které potkával; byl již da-

leko v cizin.

První noc musil se uložiti do kupy sena v širém poli, nebo neml
jiného lžka. Ale práv to se mu zalíbilo: žádný král, myslil si, ne-

mže to míti lépe. Celé pole s potokem, kupa sena a pak modré nebe

nad tím, to byla práv pkná ložnice. Zelená tráva s malými ervenými

a bílými kvítky byla koberec, bezy a plané rže byly kytice, a místo

umyvadla ml celý potok s istou, erstvou vodou ped sebou, kde se

ttiny sem a tam uklánly a jemu »dobrý veer" a »dobré jitro« pály.

Msíc byl ohromná » noní lampa" visící hodn vysoko od modrého

stropu, jehož záclony nebyly v nebezpeí, že by chytly. Jan mohl spáti

docela bezstarostn a spal také. \'zbudil se teprve, kdvž slunce vy-
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cházelo a všichni ptákové kolem zpívali: »Dobré jitro, dohr jitro! Nejsi

ješt vzhru ?«

Zvony vyzvánly do kostela, byla nedle. Lidé šli na kázání,

a Jan šel za nimi, zpíval s nimi a poslouchal slovo boží. Bylo mu zrovna

tak, .jakoby byl doma 'v kostele, kde byl ktn a kde tolikrát se svým

otcem žalmy zpívával.

Venku na hbitov bylo veliké množství hrob a na mnohých

rostla vysoká tráva. l\i pomyslil si Jan na hrob svého otce, který bude

jednou vypadati zrovna tak, jako l:yto, když nebude moci jej oistiti

a ozdobiti. Proto usedl si a vytrhal trávu, vztyil pokácené kíže opt

a položil vnce, které vítr s hrob svál, opt na jejich místo a myslil si

pi tom: «Snad uiní totéž nkdo na hrob otce mého, když já sám ne-

budu s to, abych tak uinil !«

Ped kostelními dvemi stál šedovlasý žebrák a opíral se o svou

berli. Jan mu dal tch pár groš, které ml, a kráel pak šastn a ve-

sele vždy dále do širého svta.

K veeru pišlo strašn ošklivé pciasí. Jan chvátal, aby se dostal

nkam v bezpeí, ale brzy pepadla jej irá noc. Tu pišel konen k ma-

lému kostelíku, který stál docela o samot na pahorku. Dvée byly

na štstí jen piveny a on tam vklouznul. Zde chtl pekati zlou

nepohodu.

"Sednu si do kouta !« pravil k sob, »jsem celý znaven a zasloužil

jsem si trochu oddechu !« Pak se posadil, sepjal ruce, odíkal svou veerní

modlitbu a dív, nežli si toho vdom byl, usnul, co venku se blýskalo

a hmlo.
Když se probudil, byla plnoc, ale boue pešla a msíc svítil

okny k nmu. V prosted kostela stála otevená rakev s mrtvým lo-

vkem, který ješt nebyl pochován. Jan, který ml dobré svdomí, nebál

se; a také vdl dobe, že mrtví nikomu neublíží. Žijící zlí lidé jsou to,

kteí zlo nám strojí. A práv dva z tchto zlých lidí stáli tsn vedle

rakve mrtvého muže, jenž ped pohbem byl sem do kostela odnesen.

Tomu chtli udlati velké píkoí, nechtli jej nechat ležet v rakvi, ale

chtli jej vyhoditi ped chrámové dvée, toho ubohého mrtvého muže.

»Pro chcete tak uiniti?" ptal se Jan, "to jest ošklivé a špatné.

Necht jej odpoívati ve jménu Ježíše !«

"Lariari," odpovdli oba ti oškliví muži. '>On \ždy si z nás

blázna tropil, je nám peníze dlužen a nemohl zaplatiti. Ježto nyní dluh

svj smrtí vyrovnal, nedostaneme ani halée. Proto jsme se chtli po-

mstiti, jako pes a leží ped chrámovými vra,ty!«

"Nemám víc než 5o tolaru íšských," pravil Jan, »to jest mé celé

ddictví, to chci vám tuze rád dáti, slíbíte-li mi poctiv, že necháte

JV<^^
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mrtvého ubožáka na pokoji. Já se protluku i bez penz svtem, nebo

mám silné, zdravé údy a milý Bh mi vždycky pomže.

«

»Ano,« pravili oškliví mužové, »zaplatíš-li nám vskutku jeho dluh,

jist nieho mu neuiníme, tím jist býti mžeš!" Na to vzali peníze, které

jim Jan dal, vysmáli se mu notn pro jeho dobrodušnost a šli svou cestou.

Jan uložil však mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu »s Bohem«

a kráel dále dobré mysli a spokojen velikým lesem.

Kolem do kola, kde jen mohl msíc stromy proniknouti, vidl

nejluznjší malé elfy ve veselých hrách. Nedali se rušiti, nebo vdli,

že jest dobrvm. nevinným lovkem. Pouze lidé zlí elf vidti nemohou

Nkteí z nich nebyli vtší prstu a mli dlouhé plavé vlasy zlatými

hebeny spjatv. Po dvou kolébali se na velkých rosných krpjích leží-

cích na listech a vvsoké tráv. Ch\ílemi skulila se rosná krpj dol

a zstala viseti mezi dlouhými stébly trávy, a tu zvedl se vždycky velký

smích a hlasnv povyk malých tch lidiek. To bylo tuze smšné! Zpívali,

a Jan poznal docela zetelné ty všecky krásné nápvy, jimž se jako malý

chlapec byl nauil. Pestí velcí pavouci se sti-íbrnými korunami na hlavách

musili s jednoho koví na druhé tkáti dlouhé visací mosty a paláce,

které, sotva že istá rosa na n dopadla, jako tpytivé sklo v jasné

zái msíné vypadaly. Tak to šlo až do slunce východu nepetržit

dále. Pak zalezli malí elfové do kvtinových poupat, a vítr strhal jejich

mosty a zámky, tak že jen jako velké pavuiny vzduchem se tepetaly.

Jan práv z lesa vystoupil, když silný mužský hlas ze zadu na
zavolal: »Hola, soudruhu! Kam cestou?"

"Daleko, do širého svta !« pravil Jan. "Nemám ani otce, ani

matkv, jsem chudý hoch, ale milý Bh mi jisté pomže."

"Já chci rovnž hodn daleko do svta," pravil cizí muž. "Ne-

mohli bychom cestovati spolen?"

"Ovšem že," pra^il Jan, a tak šli spolu. Zalíbili se brzy jeden dru-

hému, nebo byli oba dobí lidé. Ale Jan dobe zpozoroval, že pítel byl

mnohem chytejší než on. Procestoval skoro celý svt a dovedl o všem

možném vyprávti.

Slunce stálo zatím již hodn vysoko, když se usadili pod velký

strom, abv posnídali. V tom šla náhle stará žena okolo. Byla tuze stará

a šla celá schýlená. Opírala se o berli a na zádech mla otýpku paliva,

které nasbírala v lese. Zástru mla vyhrnutou, a Jan spozoroval, že ti

velké pruty kapradin a vrbových vtví odtamtud vyuhovaly. Tsn ped

nimi se jí noha vysmekla, padla, kikla hlasit, nebo zlomila si nohu, ta

ubohá stará žena.

Jan vyslovil ihned pání, že by ji oba mohli sebrati a dom od-

nésti, ale cizinec otevel svj raneek, vytáhl pouzdro z nho a pravil.
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v ní že má mast, která její

nohu docela uzdraví, že sama

hude s to dom se odebrati,

jakoby si jaktživa nohy nezlo-

mila. Za to však žádal, aby

mu darovala ony ti pruty,

které mla ve své záste.

))To by bylo dobe zapla-

ceno," pravila staena a po-

kyvovala pi tom hlavou zvlášt-

ním zpsobem. Nechtla se od

svých prut odlouiti, ale ne-

bylo to práv také nic zrovna

píjemného, zstati zde se zlá-

manou nohou ležeti. Tak dala

mu konen pruty, a sotva jí

nohu natel mastí, vztyila se

stará babka a vykraovala si

mnohem statnji, než ped tím.

To zmohla ta mast. Té ale

nebylo lze ani v lékárn dostati.

i)Co chceš s tmi pruty?«

ptal se Jan soudruha.

)>To jsou ti tuze pkná košata,

nebo jsem komický patron.

«

A šli potom hodný kus cesty dále.

»Pohle, jaká boue to táhne!" pravil Jan a ukazoval zrovna ped
sebe. »To je strašn hustý mrak!«

»Ne,« odvtil soudruh, »to není mrak, nýbrž pohoí, nádhern

veliké pohoí, kam vysoko nad mraky vstoupíš do istého horského

vzduchu. Jak je tam nádhern! Zítra budeme již dojista vysoko

v horách!"

Nebylo to tak docela blízko, jak se zdálo. Musili celý den notn

vykraovati, než dosáhli pohoí, kde erné hvozdy své vrcholy k nebi

zvedaly, a kde skály byly veliké, jako celé msto. To nešlo ovšem, bez

potu se tam dostati, a proto šel také Jan i jeho soudruh do hostince, aby

si nejdív ádn odpoinuli a síly k zítejšímu pochodu sebrali.

Ve velké dolejší jizb krmy bylo mnoho lidí shromáždno, nebo

byl zde komediant s loutkami. Postavil práv své malé divadlo, a lidé

sedli do kola kolem, aby dívali se na komedii. Nejvyšší a nejlepší

místo zaujal tlustý ezník; jeho velký stavi pes — ó, jak kousav
4

odpovdl, "která se mi líbí.
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a zuiv rozhlížel se vkol! — sedl mu po boku a vyvaloval oi jako

všichni druzí.

Nyní nastalo pedstavení, a byla to tuze pkná hra o jednom králi

a jedné královn, kteí sedli na sametovém trn a mli zlaté koruny

na hlavách a dlouhé vleky na šatech, nebo jim to prostedky jejich

dovolovaly. Hezké devné loutky se sklennýma oima a velkými licousy

stály u všech dveí, jež zavíraly a otvíraly, aby erstvý vzduch mohl

vniknouti do pokoje. Byl to pímo divukrásný kus a nebyl docela smutný,

ale zrovna v tom, co se královna zvedla a po podlaze kráela, tu — to

ví sám jen Bh, co si vlastn pi tom pes myslil — udlal v chvíli, kdy

ho tlustý ezník práv nedržel, veliký skok dol do divadla, chopil krá-

lovnu za její útlé tílko, až bylo slyšeti zetelné zapraskání. Bylo to velmi

hrozné.

Ubožák, jemuž patilo divadlo loutkové, polekal se velice a ml
o svou královnu veliký zármutek, nebo byla to práv ta nejnžnjší loutka,

kterou ml, a nyní jí ošklivý ten buldok hlavu ukousl. Ale když lidé

konen odešli, pravil cizinec, který s Janem pišel, že ji hned spraví. I vy-

táhl svou skínku a namazal loutku mastí, kterou ubohé staré žen pomohl,

když si noha zlomila. Sotva byla loutka namazána, byla okamžit celá,

ba mohla i všemi svými údy pohybovati, aniž bylo teba potahovati ji

za šrku. Loutka byla jako živý lovk. Muž, jemuž malá loutka pa-

tila, rozveselil se. Te ncmusil loutku držeti, mohla taniti sama. A toho

nesvedla žádná jiná.

Když konen nadešla noc a všichni v hostinci se na lože dostali,

zaal kdosi tak zhluboka a strašn sténati a neustával v tom, až se všichni

zvedli, aby se podívali, kdo to byl. Muž, který divadlo hrál, šel k svému

divadlu, nebo z tohoto ty vzlyky zaznívaly. Všecky devné loutky le-

žely ve smsici, král a všichni trabanti, a oni tak zoufale sténali a svýma

sklennýma oima civli, nebo chtli docela jako královna také trochu

býti poteni mastí, aby rovnž se jim dostalo daru, sami od sebe se

pohybovati. Královna klesla práv na kolena a držela svou nádhernou

korunu královskou do výšky prosíc: »Vezmi ji ode mne, ale namaž též mého
chot a všecky moje dvoany!" Tu nemohl se ten ubožák, jemuž divadlo

s loutkami patilo, zdržeti, aby v plá nevypukl, nebo bylo mu jí líto

upímn. Slíbil cizinci hned, že mu všecky peníze dá, které vybere za

pedstavení nejbližšího veera, když jen tyi nebo pt nejnádhernjších

loutek jeho namaže. Ale tento odpovdl, že nežádá nieho jiného, než

velkou šavli, jíž jest opásán, a sotva ji doslal, potel šest loutek, které

zaly ihned tancovati a sice tak jemn, že všecka dvata, živoucí lidská

dvata, která se na to dívala, chuti po tanci odolati nemohla. Koí i ku-

chaka tanili, sklepník i panská, všichni cizinci, i lopatka na uhlí i klešt
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u kamen. Ale tyto poslední svalily se hned po prvních skocích — ba to

byla veselá noc.

Druhého rána rozlouili se Jan a soudruh jeho se všemi, vystou-

pili na vysoké hory a kráeli mohutnými lesy jedlovými. Vylezli tak vy-

soko, že chrámové vže hluboko pod nimi vvpadaly naposled jako malé

ervené jahdky v té celé zeleni vkolní. Mohli se rozhlédnouti daleko,

daleko mil, kde nikdy ješt nebyli! Tolik nádhery najednou v širém svt

Jan nikdy ncNidl, a slunce svítilo tak teple z erstvého modrého \zduchu,

slyšel i myslivce mezi horami na lesní rohy troubiti, tak krásn a mile,

až mu slzy radosti do oí vstoupily a on mimovoln v slova propukl:

sTy dobrý, milý Bože ! Jak bych t rád políbil, že jsi tak dobrý k nám
všem a tolik krásv ve svt nám všem jsi daroval!"

A soudruh jeho stál s rukama sepjatýma a díval se daleko pes
lesy a msta do teplé slunení záe. Náhle zafielo to divomile nad jejich

hlavami. Pozvedli zrak, velká bílá labu táhla vzduchem. Byla tak krásná

a zpívala, jak nikdy žádného ptáka zpívati neslyšeli. Ale píse byla slabší
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a slabší, labu ukláncla hlavu, až klesla docela volné k nohám jejich, tam

ZListíil ležeti mrtev ten krásný pták.

»Dv tak krásná kídla," pravil Janíiv soLidruh, >>tak bílá a velká,

jak je má tento pták, stojí za peníze; ta si vezmu. Nyní nahlédneš, jak

dobré to bylo, že jsem dostal šavli." Na to ual mrtvému ptáku ob kídla,

jež si nechat chtl, ranou jedinou.

Cestovali nyní mnoho, mnoho mil pes hory dál, až konen vidli

velké msto víc než se sto vžemi, které se jako stíbro v slunení zái

leskly, z dálky ped sebou. V stedu msta byl skvostný zámek mra-

morový a tam bydlil král.

Jan a soudruh jeho nechtli hned do msta vejíti, ale zstali

v jednom hostinci na pedmstí, aby se mohli díve vystrojiti, nebo chtli

slušn vypadati, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král

jest rnilý, dobrý muž, který nikomu neublíží, ale dcera jeho, té Buh nás

chra! — to jest zlá princezna! Na kráse jí nechybí, naopak, nikdo nemohl

by tak sliný a roztomilý býti, jako ona, ale co je to vše platné, když

jest ošklivá a zlá arodjnice a vinna tím, že tolik krásných princ život

ztratilo. Každému jest volno o její ruku se ucházeti. Každý mže pijíti,

busi kHl nebo žebrák. Musí jen ti vci uhádnouti, po nichž se ptá.

Svede-li to, pak si ho vezme, a on se stane po smrti otce jejího králem

nad celou íší. Když však ti ty vci neuhádne, tu dá jej povsiti nebo

stíti, tak ošklivá a zlá je to princezna. Její otec, starý král, rmoutí se nad

tím velice, ale nemže jí zakázati, aby tak zlou nebyla, ježto jednou ekl,

že mu do jejích ženich pranieho není ; že si me s nimi dlati, co

sama za dobré uzná. Kdykoliv njaký princ pišel a hádati ml, aby dostal

princeznu, nesvedl nieho a pak byl bu sat nebo obšen. Byla mu
i vas dána výstraha a mohl od námluv ustati. Starý král je tak za-

rmoucen tím vším smutkem a bídou, že každoron celý jeden den leží

na kolenou s celým vojskem svým a modlí se, aby princezna byla dobrou,

ale to všecko nepomáhá. Staré ženy, které koalku pijí, ze smutku ji

na erno barví, než ji vypijí, docela na erno, a víc prý dchni nemohou.

"Ošklivá princezna!" pravil Jan, »mla by vru dostati metlou,

to by jí dobe udlalo. Já býti starým králem, nescházelo by jí na písném

pokárání !«

Vtom slyšeli venku lid hurrá ! kieti. Princezna jela okolo a byla

vskutku tak krásná, že všichni lidé zapomnli, jak zlá byla, a proto hurrá

kieli. Dvanáct krásných panen, všecky v bílých šatech hedbávných se

zlatými tulipány v ruce, jelo na koních erných jak uhel jí po boku:

princezna jela na bílém koni rubíny a démanty posetém, jízdecký oblek

její byl samé zlato, a biík, jejž v ruce držela, vypadal jako slunení

paprslek. Zlatá koruna na její hlav byla jako malé hvzdy na klenutí
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nebeském, a pláš její byl z více než tisíce nádherných kídel motýlích

složen; a pi-es to byla sama krásnjší než všecky šaty její.

Když Jan ji spatil, zardl se až po elo a nebyl s to ze sebe ani

slova vypraviti. Princezna podobala se nápadn krásné dívce se zlatou

korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umel otec jeho. Shledal ji

tak krásnou, že se okamžit do ní zamiloval. "To~ jist není pravda,"

pravil sám k sob, »že by zlou arodjkou byla, která dá lidi všet

a stínat, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý smí, i nejnižší žebrák,

o její ruku se ucházeti, chci jíti rovnž do zámku, nebo nemohu jinak.

«

Ovšem íkali všichni, aby tak neinil, že se mu povede zrovna

jako tm druhým. I soudruh jej s toho zrazoval, ale Jan ml za to, že

to již pjde; vykartáoval si stevíce i kabát, uesal si krásné plavé vlasy

a odešel pak docela sám do msta a na zámek.

"Volno !« zvolal starý král, když Jan na dvée zaklepal. Jan otevel,

a starý král v županu a vyšívaných trepkách vstíc mu vyšel ; zlatou

korunu ml na hlav, žezlo v ruce jedné a v druhé íšské jablko. » Pokej

na chvíli!" pravil a vzal íšské jablko pod paží, aby mohl Janovi ruku

podati. Ale když slyšel, že jest ženich, zaal tolik plakati, až mu žezlo

i hšské jablko na zem upadly, a on si oi musil svým županem utírati.

Starý, ubohý král!

"Upus od toho!" pravil, »povede se ti až bda, jako ostatním

všem. Uvidíš, bohužel!" Na to vyvedl Jana do libosadu princeznina. Zde

to hrozn vypadalo! V korun každého stromu viseli ti až tyi synové

královští, kteí se o princeznu ucházeli, ale vci uhodnouti nedovedli,

které od nich vyžadovala. Jakmile se vítr pozvedl, klepaly všecky hnáty

mrtvých, až se ptáci polekali a již do zahrady vlétnouti si nedvovali;
všecko kvítí bylo pipoutáno ke kostem, a v kvtináích stály a cenily se

umrlí hlavy. To byla vru zvláštní zahrada princeznina.

"Zde to mžeš vidti!" pravil starý král, "bude se ti zle daiti,

zrovna jako všem ostatním, jež tu vidíš; proto zanech toho radji! P-
sobíš mi opravdu \clké neštstí, nebo mne to tak nekonen dojímá"

Jan políbil dobrému starému králi ruku a pravil, že to jist dobe
dopadne, nebo miluje princeznu velice.

V té ch\íli vjíždla princezna se všemi svými dámami do zámku.

Vyšli tedy k ní ven a pi-áli jí dobrého jitra. Byla vskutku arokrásná,

podala Janovi ruku, a on se do ní zamiloval ješt více než ped tím.

Jist nemohla být žádnou zlou arodjnicí, jak všichni lidé o ní íkali.

Vyšli na to nahoru do sálu, a pážata podávali jim závary a muškátové

oíšky, ale starý král nemohl pro saniv smutek nieho jísti, a muškátové

oíšky byly nui píliš tvrdé.
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Nyní bylo ujednáno, že má Jan hned zítra ráno opt se na zámek
dostaviti, kde se shromáždí soudcové a celá rada, aby vyslechli, jak pi
zkoušce obstojí. Uhodne-Ii, musí pijíti ješt dvakrát ; ale posud nebvlo

zde nikoho, který hy pi první zkoušce obstál, a proto pišli všichni

o život.

Jan nebyl docela nad tím znepokojen, jak se mu povede, byl na-

opak vesel, myslil jen na arokrásnou princeznu a spoléhal docela na

to, že mu milý Bh pomže, ale jak, to ovšem nevdl a nechtl radji

o tom ani pemýšleti. V pravém slova smyslu tanil po silnici, když se

do hostince, kde jej soudruh jeho oekával, vracel.

Jan nemohl najíti slov, když vyprávl, jak princezna k nmu vlídná

byla i jak je arokrásná. Toužil nevýslovn po dnu nejbližším, kdv ml
pi dvoe své štstí v hádání zkusiti.

Ale soudruh jeho potásal hlavou a byl velmi zarmoucen. "Miluji

t,« vzdychal, "byli bychom mohli spolu ješt dlouho zstati, a nyní tebe

mám ztratit? Ty ubohý, milý Jene, slzy mi vstupují do oí, ale nechci

snad poslední veer, kdy pohromad jsme, tvou radost kaliti. Budeme
veselí, velmi veselí ; zítra, až budeš pry, mohu se pak vyplakati."

Všichni lidé v mst zvdli ihned, že pijel nový nápadník o prin-

ceznu, a proto panoval tam všade veliký smutek. Divadlo bylo uzaveno,

a všecky kuchaky vázaly erný íior kol svých cukrových prasátek, král

a knží leželi v kostelích na kolenách. Kamkoliv jsi pohledl, zeFs zna-

mení upímného smutku, nebo nemohlo se Janovi daiti lépe, nežli všem

ostatním nápadníkm se dailo.

K veeru pipravil soudruh Janv velikou bowli pune a pravil

Janovi, že budou te hodn veselí a že budou píti na zdraví princezny.

Sotva Jan dv sklenice vypil, byl tak ospalý, že mu déle bylo nemožné

^oi držeti otevené a že usnul. Soudruh jeho zvedl jej zcela tiše se židle

a položil jej do jeho postele, a když pak byla irá noc, vzal ob velká

kídla, která labuti usekl, a pevn si je pipjal na ramena ; nejvtší

z prut, které dostal od staré ženy, jež pádem si nohu zlomila, stril si

do kapsy a letl pak pes msto pímo k zámku, kde se posadil do vý-

klenku pod okno, které vedlo práv do ložnice princezniny.

V celém mst bylo úplné ticho. Nyní bilv hodiny ti tvrti na

dvanáct, okno se otevelo, a princezna vyletla ve velkém bílém plášti

s dlouhými ernými kídly za msto ven k jedné veliké hoe. Ale sou-

druh Janv uinil se neviditelným, že ho vidti nemohla, letl za ní a se-

šlohal princeznu svou metlou tak, až jí krev vytryskla, kam uhodil. Jaká

to byla jízda vzduchem ! Vítr zalehl do jejího plášt, který se na všecky

strany rozložil, jsa velké lodní placht podoben, a msíc jím prosvitával.
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»Jaké to krupobití! Jaké to krupobití!" ekla princezna pi každé

rán, kterou dostala metlou a kterou právem zasloužila. Konen dospla

k hoe a zaklepala. S hromoteskem se hora otevela, a princezna vešla

do ní. Soudruh Janv vklouzl za ní, nebo nikdo ho vidti nemohl, vždv
byl neviditelný. Sli dlouhou velikou chodbou, kde .se stny prazvláštním

svitem leskly; byly to tisíce žhoucích pavouk, kteí bhali nahoru dol
po zdích a jako ohe svítili. Nyní pišli do velkého ze stíbra a zlata

zbudovaného sálu. Kvtiny jak slunenice veliké, ervené a modré jiskily

na stnách, ale nikdo nemohl jich natrhati, nebo stonky jejich byly oškliví^

jedovatí hadi a kvtiny samy byly ohe, který hadm z tlam sršel. Na

strop tpytily se svtlušky a blankytní netopýi bijící tenkými kídly. To

bylo docela podivné! V prostedku stál na zemi trn, nesený tymi ko-

strami koskými, které mly udidla z ervených pavouk. Trn sám byl

z mlékového skla, a poduška jeho byla z malých erných myšek, které

jedna druhou do ocas kousaly. Nad ním byla trní nebesa z ržových

pavuin protkaná nejnžnjšími zelenými muškami, které se leskly jak
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drahokamy. V stedu na trn sedl starý kouzelník s korunou na ohyzdné

hlav a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na elo, usadil ji na jedné

stran svého skvostného trnu, a nyní zala hudba. Velké erné kobylky

foukaly do harmonik a sova se tloukla do bicha, nebo nemla bubnu.

Byl to smšný koncert. Malí titrní koboldové s bludikami na apkách
tanili sálem. Janova soudruha nemohl nikdo vidti

;
postavil se zrovna

za stl, vidl a slyšel všecko. Dvoané, kteí se také nyní objevili, byli

teprv útlí a vznešení, ale kdo se dobe dívati dove, hned zpozoroval,

jak to jimi hrálo. Byly to násady košat s hlávkami zelí nahoe, nic

jiného. arodj do nich život jen piaroval a dal jim zlatem tkané šaty. Ale

to bylo docela jedno, patily pece ke dvoru. Když bylo dosti tancováno,

vyprávla princezna arodji, že se pihlásil nový nápadník, a ptala se proto,

o em pemýšleti má, na by se ho druhého dne ptala, až pijde do zámku.

"Poslyš," pravil kouzelník, »chci ti nco poraditi! Musíš vyvoliti

docela nco lehkého, na jist pak nepipadne. Mysli na jeden ze svých

stevík. To neuhádne. Dej mu pak stíti hlavu, ale nezapome mn, až

zítra v noci opt ke mn pijdeš, pinésti jeho oi, nebo ty chci snísti."

Princezna se uklonila velmi hluboko a pravila, že na oi neza-

pomene. Kouzelník otevel na to horu, a ona letla opt dom, ale soudruh

Janv následoval jí a naSlohal jí metlou tak dkladn, že nad tím prudkým
krupobitím z hluboká zaštkala a hledla, co sil mla, dostati se oknem do

své ložnice. Ale soudruh Janv letl do hostince zpt, kde Jan stále spal,

odvázal svá kídla a ulehl si pak do postele, nebo byl právem unaven.

Bylo ješt asn z rána. když se Jan probudil; soudruh jeho vstal

rovnž a vypravoval, že ml v noci prazvláštní sen o princezn a jejím

stevíku, a prosil jej, aby se zeptal, zdali nemyslela princezna na jeden

ze svých stevíc. Nebo to slyšel již od arodje v hoe. ale o tom ne-

chtl Janovi nieho íci, jen žádal jej, vyptávali se, zda nemyslela na

jeden svj stevíc.

»Mohu se ptáti tak dobe na to, jako na nco jiného," pravil Jan,

»snad je to docela správné, co se ti zdálo, nebo pevn v to dvuji, že

mi milý Bh pomže. Chci ti pece však pro každý pípad s Bohem
dáti, nebo budu-li špatn hádat, již t neuzím."

Na to se oba políbili, a Jan šel do msta na zámek. Celý sál se

hemžil lidmi, soudcové sedli ve svých keslech, majíce podušky s pra-

chovým peím pod hlavami, nebo mli tolik co pemýšleti. Starý král

se zvedl a osušil si oi bílým kapesníkem. Nyní vstoupila princezna; byla

ješt krásnjší než vera a pozdravila všecky pítomné co nejpívtivji,

Janovi však podala ruku kouc: »Dobré jitro, mj milýl«

Nyní ml Jan uhodnouti, na prá\ myslí. O, Bože, jak vlídn naií

pohledla, ale sotva že od nho zaslechla jediné slovo »stevíek«, zblela
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jiiko kída v tváích a ds projel celé její tlo, ale nic jí nemohlo pomoci,

nebo správn uhádl.

U erta ! Jak veselý byl tu starý král ! Udlal rozkoší kotrmelec,

a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správn uhodl,

na pochvalu.

Soudruh jeho záil radostí, když slyšel, že to dobe dopadlo, ale

.lan sepjal ruce a dkoval milému Bohu, který mu jist po dvakrát ješt

pomže. Dne následujícího mlo býti opt hádáno.

Veer minul jako verejší. Když Jan spal, odletl soudruh jeho za

princeznou do hory a stloukl ji ješt více než poprvé, nebo tenkrát vzal

dv metly s sebou. Nikdo ho neuvidl, ale on slyšel všecko.

Princezna chtla mysliti na svou rukaviku, a to on vypravoval

Janovi, jakoby se mu to bylo zdálo. Jan tu mohl správn uhodnouti,

a vznikla nejživjší radost na hrad. Celý dvr dlal kotrmelce, jak to

od krále poprvé vidl, ale princezna ležela na pohovce a nebyla s to

slova jediného ze sebe vypraviti. Nyní šlo o to, zdali Jan ješt potetí

správn uhodne. Kdyby to dobe dopadlo, ml by dostati krásnou prin-

ceznu a celé království zdditi; kdyby neuho, ml ztratiti život, a arodj
chtl snísti jeho krásné modré oi.

Veer ped tím šel Jan záhy na lože, pomodlil se svou veerní

modlitbu a usnul ; ale soudruh Jeho uvázal si ob kídla na záda, opásal

si šavlí boky a vzal všecky ti metly, s nimiž odletl k zámku.

Byla irá, tmavá noc ; bouilo, až tašky se stech lítaly, a stromy

v zahrad, na kterých kostry visely, pi každém nárazu vtru jak ttina

se ohýbaly ; blýskalo bez ustání, a hrom huel po celou noc, jakoby to

byl úder jediný. Nyní se otevelo okno, a princezna vyletla. Byla bledá

jako smrt, ale smála se zlé nepohod, nebyla jí ješt dost divou a bou-

livou, a bílý její pláš víil za ní jako lodní plachta ve vzduchu. Ale

soudruh sešlohal ji svými temi metlami tak, až krev k zemi kapala,

a ona již dále ani letti nemohla. Konen pec dosáhla hory.

»Jaká boue a krupobití!" pravila, »nikdy jsem v takovém veeru

ješt venku nebyla!"

"Lze i dobrým se pesytiti." pravil arodj. Nyní mu vyprávla,

že .lan i podruhé správn uhodl ; kdyby tak i zítra uinil, pak by

vyhrál, a ona by nemohla nikdy již k nmu do hory, nemohla by nikdy

již takové áry provádti jako dív, nad ímž jest velice zarmoucena.

oVšak on to nesmí uhodnouti," pravil arodj, "VŠak ono mi nco
napadne, na on jaktživ nepomyslí; leda by byl ješt vtším arodjníkem,

nežli jsem já. Ale ted budeme vl.'selí!« Naež vzal princeznu za ob ruce

a tanili se všemi koboldy a bludikami, které byly v sluji, dokola;
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ervení pavouci skákali po stnách nahoru a dol rovnž tak vesele, že

vypadali jako záící ohnivé kvtiny. Sovy bubnovaly, cvrkové cvreli

a erné kobylky hrály na harmoniku. Byl to veselý ples !
—

Když se dost vytanili, musila princezna na návrat pomýšleti
;

nebo jinak by jí v zámku mohli postrádati ; arodj pravil, že ji doprovodí,

aby tak co nejdéle zstali pospolu.

Pak se vypravili v zlé té nepohod, a soudruh Janv rozbil své

ti pruty o záda obou. Nikdy nebyl arodj v takovém krupobití mimo

dm. Ped zámkem se rozlouil s princeznou a zašeptal jí pi tom

:

"Mysli na hlavu moji!« Ale soudruh Janv dobe to slyšel a v témž

okamžiku, kdy princezna oknem do své ložnice vklouzla a arodj cestu

zpátení chtl nastoupiti, uchopil jej za dlouhý jeho erný vous a usekl

mu šavlí ohyzdnou hlavu tsn pi samých ramenech, tak že ho ani

spatiti nemohl. Tlo hodil do jezera rybám, ale hlavu jen pohroužil do

vody a zavázal ji pak do hedvábného šátku kapesního, odnesl ji do ho-

stince a ulehl k spánku.

Ráno dal Janovi kapesní šátek, ale pravil mu, že nesmi díve jej

otevíti, až se princezna zeptá na pedmt, na njž by myslila.

Tenkrát byla taková spousta lidí ve velkém sále zámeckém, že tam

stáli jako etkviky v otýpce tsn vedle sebe. Rada sedla ve svých

keslech s prachovými poduškami, a starý král ml na sob nové šaty,

zlatá koruna i žezlo byly vycídny, což se velmi pkn vyjímalo. Ale

princezna byla nápadn bledá a mla šat jako uhel erný, jakoby mla
jíti na poheb.

»Na jsem práv mvslila?" ptala se Jana, a on rozestel kapesní

šátek a sám se hrozn ulekl, když hnusnou hlavu arodje spatil. Ds
schvátil pi tomto hrozném pohledu všecky, ale princezna sedla tu jako

socha a nemohla jediného slova ze sebe vypraviti. Konen se zvedla

a podala Janovi ruku, nebo byl správn uhodl. Nepodívala se ani na
ani na jiného, nýbrž povzdychla docela hlasit: »Nyní ty jsi mým pánem,

dnes veer budeme míti svatbu!"

"Tak se mi to líbí!" pravil starý král, >>tak to chceme míti!"

Všichni lidé kieli "hurrá!", stráž v parád hrála v ulicích, zvony znly,

a kuchaky saly erný flor se svých cukrových prasátek, nebo všady pa-

novala radost. Ti celí peení voli naplnní kachnami a slepicemi byli

na trhu k sndku podáváni, a každý si mohl dle libosti kus uíznouti.

Ve vodotryscích tryskalo nejlepší víno, a kdo si kíjupil u pekae preclík

za ti, dostal nádavkem šest velkých dalamánk a to ješt s hrozinkami.

Veer bylo celé msto osvtleno, vojáci stíleli z dl a chlapci

z praskacích hrášk, a nahoe na zámku se jedlo a pilo, pipíjelo se
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a skákalo, všichni ti vznešení páni a krásné dámy tanili spolu, a daleko

zazníval zpv:
Zde k reji svatebnímu dnes

nejkrasších dívek spjal se kruh,

sem, páni, poslyšte houslí ples,

v rej hbit, dámy, v šumný ruch

dupejte sálem vííce,

pokud vám vydrží stevíce!

Ale princezna byla dosud arodjnicí a nemla docela Jana ráda,

a to napadlo jeho soudruhovi a proto dal Janovi ti péra z kídel labut

a lahviku s nkolika jen málo kapkami. Pak mu dal radu, aby vodou

naplnnou nádobu postaviti dal ped lože princezny a aby jí, až do postele

pjde, zasadil malou ránu, tak aby do vody padla. Tam ji má tikrát

potopiti, když tam byl díve ponoil péra a vylil kapky ; na to prý zmizí

od ní zlý ár a bude ho míti teprve ráda.

Jan uinil všecko, co mu soudruh poradil. Princezna hlasit vy-

kikla, když ji stril do vody, a zstala mu jako velká, jak uhel erná

labu se sršícíma oima pod rukama. Když podruhé z vody se vynoila,

byla labu již bílá mimo jediný erný kruh na hrdle. Jan se zbožn

k Bohu pomodlil a ponoil potetí labu do vody, a v mžiku se pro-

mnila v nejkrásnjší princeznu. Byla ješt krásnjší než díve a dko-

vala mu se slzami v krásných oích, že zlomil její oarování.

Druhého dne pišel starý král s celým dvorem svým, a tu nemla

blahopání konce; naposled pišel i Janv soudruh, ml v ruce hl a

tlumok na zádech. Jan jej mnokrát políbil a pravil, že nesmí odcestovati,

že má u nho zstati, jelikož byl {-.íinou jeho celého štstí. Ale soudruh

zatásl hlavou a pravil velmi jemn a vlídn: "Ne, as mj minul. Já

zaplatil pouze svj dluh. Vzpomeíi si na mrtvého lovka, jemuž chtli

zlí lidé ublížiti. Ty's dal všecko, co jsi ml, aby v hrob pokoje mohl

dojíti. Ten mrtvý jsem já!"

A v okamžiku tom byl ten tam.

Svatební veselí trvalo celý msíc. Jan a princezna se milovali ze

srdce, a starý král zažil mnoho veselých dn a houpal jejich roztomilé

malé dti na kolenách a nechal je hráti se svým žezlem; ale Jan byl

králem celé íše.





^/^

^.
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10 VAM BYLO HRAEK
V DTSKÉM OKOJI





Tu vám bylo hriiek v dtském pokoji! Nahoe na skíni stála poklad-

nika, byla z hlíny a mla podobu prasete ; toto mlo na zádech

ovšem rýhu. která nožem ješt rozšíena byla, aby i stíbrné tolary pro-

klouznouti mohly; a dva již též mimo mnohé trojníky tam propadly.

Pokladnika byla tak nacpaná, že když se jí potáslo, penz již slyšet

nebylo, a to je to nejvyšší, kam to pokladnika pivésti mže.
Tak stálo prase nahoe na skíni a rozhlíželo se po všem kolem

v pokoji, vdlo, že by tím, co ve svém biše ukrývá, všecko skoupiti

mohlo, a to dodává jisté dstojnosti.

To si myslily druhé hraky též, teba to nahlas neekly,' mly
dosti jiné látky k hovoru. Zásuvka jedné skín byla otevena, a z té

vyhlížela velká loutka, byla trochu stará a na krku znýtovaná. Vykoukla

a zavolala: "Zahrajeme si na lidi! .le to aspo vždy nco!" Tu nastal
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všeobecný pohyb, i obrazy na zdi se obracely, aby ukázaly, že mají také

zadní stranu, ale nedlaly to snad, že by nesouhlasily.

Bylo to práv o plnoci, msíc svítil oknem a skýtal plné osv-

tlení. Te mla hra poíti a všecko bylo pozváno, ano i dtský vozík,

který patil k hrubším hrakám. » Každý má své zvláštní výhody, « pravil,

»nemže být každý ze šlechtického rodu! Našinec musí pracovati, jak se

íká!" Pokladnika jediná dostala pozvání písemné; stála pi^íliš vysoko.

než aby se mysliti dalo, že by vzala za vdk pozváním ústním. Ne-

uráila se též, aby odpovdla, zda pijde, a také nepišla. Kdyby mla
se súastniti, musila by jen ze svého píbytku; podle toho se mohly

hraky íditi a též to tak vykonaly.

Malé jevišt loutkové bylo tak zaízeno, že mohla do zrovna vidti.

Chtly nejdíve hráti komedii a pak uspoádati ajový veírek, pi nmž
by zárove všelijaká » cviení rozumu « se odbývala. Houpací k mluvil

o trenáži a plnokrevnosti, dtský vozík o železnicích a síle parní — to
patilo do jich oboru a dovedly o lom hovoiti. Hodiny mluvily o po-

litice svým tikotem. Vdly, kolik uhodilo, ale ostatní tvrdily, že jdou

špatn. Rákoska stála hrdá na svj bodec a na svj stíbrný knoflík,
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byla nahoe i dole okovaná. Na pohovce ležely dv vyšívané podušky,

sice velice hezké, ale trochu hloupé — a tak mohla komedie zaíti.

Všickni sedli a pihlíželi, pak navrhl nkdo, aby se tleskalo

a hmotilo, by byl dán výraz všeobecné spokojenosti. Ale karabá
prohlásil, že nepráská nikdy z lásky k starým, nýbrž jen ke cti neza-

snoubeným. »Já však praskám každému!" ujišoval praskací hrášek.

»Nu každý jak myslí!" mínilo plivátko. To byly tak myšlénky, kterými se

každý mezi hrou zamstnával. Kus nestál za mnoho, ale byl dobe se-

hrán. Všichni herci ukazovali pouze svou omalovanou stranu, byli tak

zaízeni, že bylo je vidti pouze s pední strany a ne se zadní. Všickni

hráli výten a zcela v popedí divadla; drát, na nmž vedeni byli, byl

píliš dlouhý, ale tím bylo je lépe vidt, a znýtkovaná loutka byla tak do-

jata, že se nýtek uvolnil, a pokladnika byla tak pohnuta, že se rozhodla,

uiniti nco pro jednoho z výkonných umlc a uriti ve své závti, aby

jednou, až pijde as, vedle ní ležeti sml v oteveném hrob.

Byl to vskutku tak velký a istý požitek, že se upustilo od ajo-

vého veírku a hned se pistoupilo k »cviení rozumu«, emu íkali «hráti

si na lidi". V oznaení tom netajil se docela žádný zlý úmysl, nebo
si jen hráli. Každý byl svými vlastními myšlénkami^zamstnán a tím,

co si asi pokladnika myslí. Myšlénky této tkaly do nejzazší budouc-

nosti, myslila na záv a poheb, a co by pi tom díti se mlo.
»Ach, nech se to stane kdykoliv, pijde to vždy dív. než se toho

lovk nadje!" — Bum ! spadla se skín — ležela na podlaze v tisíci

stepech, co peníze vesele kolem ní tanily a skákaly. Nejmenší toily

se v kruhu, velké peníze se kutálely, zvlášt ten jeden stíbrný tolar,

ten chtl daleko do svta. Nu, jeho pání se vyplnilo, a všichni ostatní

musili za ním. Stepy hlinného prasátka pišly na smetišt, ale již dru-

hého dne stála na skíni opt nová, hlinná pokladnika. Ješt v ní nebylo

ani halée, a proto nemohla ješt chestiti, ímž se druhvm hrakám
podobala — ale byl to pece jen zaátek — a tímto chceme ukoniti.





v JEDNOM DOM VÝCHODNÍ
ULICE V KODANI





I. Poátek.

V jednom dom Východní ulice (-©^tergade) v Kodani, nedaleko No-

vého Královského trhu, byla jednou veliká spolenost, jak to vzá-

jemný styk pináší. Jednou se sezvati musila, byla tedy a skýtala píjemnou

vyhlídku na optné pozvání. Plka spolenosti sedla již za hracími

stolky a druhá iH'ilka ekala, co bude z vyzvání domácí jvuií: »Co

bychom te jen dlali?" Tam to došlo, a hovor zaínal být velmi

živý. Mezi jiným pišla e na stedovk. Jedni tvrdili, že bvl daleko
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lepší nežli naše doba, ano justiní rada Knap zastával mínní toto

tak horliv, že domácí paní mu ihned pisvdovala a oba pak proti

Oerstedtovu lánku v roence »0 starých a nových asech «, v kterém naší

dob pednost dávána byla, prudce útoili. Justiní rada ml dobu dán-

ského krále Jana za nejkrásnjší a nejšastnjší.

Mezi tímto rozhovorem, který byl jen na okamžik pinesením

novin, v kterých rovnž nic pozoruhodného nestálo, perušen, ohlédneme

se v pedpokoji, kde se svrchníky, hole, deštníky a pezvky tísnily. Zde

sedly dv dívky, jedna mladá, druhá starší ; zdálo se, že pišly, aby od-

vedly své panstvo, bu jednu z nkterých starších sleen nebo z vdov.

Kdo však blíže pihlédl, poznal hned, že to nebyly dv obyejné služky,

k tomu byly ruce jejich píliš jemné, držení tla a veškeré pohyby píliš

královské — a to také byly — i šat jejich byl zvláštního výstedního

stihu. Byly to dv víly, mladší nebyla sama bohyn štstí, ale jednou

z komorných panské Štstny, které menší dárky štstí rozdávají; starší

vypadala nekonené vážn, byla to Starost; ta obstarává své poteby
vždycky sama ve vlastní osob; tak aspo ví, že vše bude dobe opateno.

Vyprávly si, kde byly dnešního dne; ta, která byla komornou
panské Štstny, vyídila jen nkolik nepatrných rozkaz; ochránila, jak

vypravovala, nový jeden klobouk ped prškou, pomohla poctivému muži

k pozdravu vznešené nicky a více takových, ale to, co jí ješt zbývalo

vykonati, bylo zcela nco neobyejného.

»Musím ti také íci, že jsou dnes mé narozeniny, a na poest jich

sven jest mi pár pezvek, které mám lidstvu odevzdati. Pezvky ty

mají tu vlastnost, že každý, kdo je nosí, okamžit penesen jest na místo

i as, • kde chce nejradji prodlévati. Každé pání, pokud se týe místa

i asu, hned se splní, a lovk stane se konen jednou šastným.*

"A ty to mžeš viti?" pravila Starost, "já ne a nikoliv; stane

se spíš -nekonen nešastným a žehnati bude okamžiku, který jej zase

pezvek zbaví !«

')Jaké to myšlénky!" odpovdla druhá. »Te je posta\ím zde

u dveí, nkdo se pehmátne a stane se šastným.

«

Hle, takový byl jejich rozhovor!

II. Jak se vedlo justinímu radovi.

Bylo pozd. Justiní rada Knap, cele v as krále Jana pohížen,

chtl se vydati na cestu dom a náhoda to nalíila tak, že natáhl místo

svých kaloší pezvky Štstny a s nimi vyšel do Východní ulice; ale a-
rovnou silou pezvek byl hned penesen do as krále Jana, a proto
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nenalézala noha jeho na uhci nic než bláto a bahno, ježto v onch do-

bách ješt dlažby nebylo.

»Ale to je hrza! Jaká tu všady špína !« pravil justiní rada.

"Celý chodník jakoby byl zmizel a všecky svítilny shasly!«

Msíc nevyhoupl se ješt dost vysoko, lehká mlha klesla mimo to, že

tžko bylo pi panující tm pedmty kol rozeznati. Na nejbližším rohu

však visela svítilna ped obrazem svaté Panny, ale osvtlení bylo skoro

jako žádné, nebo justiní rada ji teprve spozoroval, když stál zrovna pod

ní, a oi jeho zcela udivené padly na malovaný obraz Matky s Díttem.

»Zde jist jest njaká umlecká výstava," pomyslil si, oa zapo-

mnli sundati vývsní štít.«

Nkolik lidí v kroji tehdejší doby šlo kolem nho. -Jak tihle vy-

padají! Ti jdou jist z njakého maškarního plesu !«

Náhle bylo slyšeti tesk bubn a zvuk píšal, jas pochodní rozléval se

blíž a bliž. Justiní rada se zarazil a vidl nyní, kterak prazvláštní prvod

okolo táhne. Naped si vykraovala celá eta bubeník, kteí dovedli již

poádn v bubny zavíiti, za nimi pak trabanti s luky a kušemi. Nej-

vznešenjší v prvodu byl vysoký církevní hodnostá. Udiven ptal se

justiní rada, co to znamená, a kdo je tento muž.

»7"o jest Seelandský biskup," bylo mu odpovdno.

» Pane Bože, co to jen napadlo biskupovi!" zavzdychl justiní rada

a potásl hlavou. Biskup to pece být nemohl. V hlubokém o tom du-

mání, aniž by se na právo a le\o ohlížel, šel justiní rada Východní ulicí

a pes Mostecké námstí. Mostu vedoucího na zámecké námstí nemohl

nalézti. V slabých obrysech ukazoval se mu pouze plochý beh, a \Tazil

tu náhle na dva muže sedící v lunku.
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»Chce pán se dát pevézti do Holmu?" ptali se.

nDo Holmu?" ptal se justiní rada, který nevdl, v kterém veku

konal svou dobrodružnou procházku, "chci ven do Kristianského pístavu

do Malé ulice rašelinové.«

Muži dívali se na udiven.

"eknte mi jen, kde jest most!" zaal znova. »Je to skandál, že

tu nesvítí žádná lucerna, a mimo to je tu bahna a bláta, jakoby se lovk
moálem brodil.

«

Ale ím déle s pevozníky hovoil, tím mén jim rozuml.

"Nerozumím vaší bornholmštin,« dodal konen hnviv a obrátil

se k nim zády. Mostu nemohl nalézti, zábradlí tu rovnž nebylo. "Fuj,

je to hích a hanba, jak to zde vypadá!" pravil. Nikdy neshledával svou

dobu bídnjší, jak tohoto veera. "Nejlépe bude, « myslil, »vezmu-li drožku,

ale kde jen je stanovišt drožek ?« Nebylo nikde žádné vidti. >'Musím se

rozhodnouti, vrátiti se až na Nové tržišt královské, tam budou pece

vozy, nebo jinak bych se ani do pístavu Kristianského nedostal."

A tak se vrátil opt do Východní uhce a prošel ji skoro po celé

délce, když vyšel msíc.

»Mj Bože, co pak je to za podivné lešení, co tamhle postavili!"

zvolal pi spatení východní brány, která tenkrát v oné dob na konci

Východní uUce stála.

Konen objevil branku a dostal se touto k nynjšímu Novému

trhu, který však tenkrát byl jedinou velkou luinou. Pár ke vynívalo

z plán a luinou tekl široký kanál nebo proud. Nkolik bídných dev-
ných bud pro hollandské plavce, po nichž se místo »hollandskou loukou

«

nazývalo, leželo na behu protjším.

»Bu vidím skutenou fátu morganu, jak se tomu íká, anebo

jsem opilv!" naíkal justiní rada. »Co pak to jen jest? Co pak to

jen jest?"

Obrátil se opt v pevné víe, že je nemocen. Jak zatáel opt do

ulice, všiml si dom bedlivji ; vtšina jich byla z trámoví a mnohé mly
jen doškové stechy.

»Ne — mn jest docela špatn!" zavzdychl, "a vypil jsem pece

jen jedinou sklenici punše; ale já ho nesnesu! Byla to také prazvláštní

myšlénka, dáti nám punš a teplého lososa. eknu to také naší paní

hostitelce. Což abych se vrátil a vypravoval jí, jak mi jest? Ale to by

pece vypadalo ponkud neomalen, a kdož také ví, jsou-li ješt vzhru.

«

Pes to však se rozhlédl po dom, ale nemohl jej nikde objeviti.

»To je pece hrozné! Nemohu nalézti ulice Východní! Ani jediného

krámu zde není! Vidím staré bídné chaty na spadnutí, jako bych byl
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nkde ve venkovském mst, v Ringstedu nebo v Roeskild. Jsem chu-

ravý; nic plátno. Ale kde u erta jest dm mého hostitele? To není týž

více. — Ale uvnit bdí aspo ješt lidé. Ach, jsem opravdu churavý!«

Konen narazil na pivené dvée, kudy svtlo skulinou padalo.

Byla to jedna z obyejných krem doby, jakísi pivnice. Jizba mla
vzezení holštýnských sednic. Celkem lepším stavm píslušící lidé, obané
kodaští, námoníci a nkteí uenci sedli v živém rozhovoru pi svých

džbáncích a sotva si povšimli vstupujícího.

"Odpuste!" pravil justiní rada k hostinské vstíc mu vycházející,

»stalo se mi náhle tuze nevolno. Nebyla byste tak dobrá a nezaopatila

mi drožku do Kristianského pístavu?"

Paní zmila jej od hlavy k pat a pokrila rameny. Na to oslovila

jej po nmeku. Justiní rada myslil, že nerozumí dánsky, a opakoval svou

prosbu nmecky. To a jeho šat k tomu pesvdily hospodskou, že jest

cizinec. Že mu není dobe, zpozorovala ihned a pinesla mu proto džbán

vody, která ovšem mla trochu divnou píchu jako po moské vod,
akoliv byla nedávno venku ze studny nabrána.

Justiní rada opel hlavu o ruku, vydychl hluboce a hloubal o všem

tom zvláštním okolo sebe.

"Jsou to dnešní »Veerní noviny?" ptal se, aby pece nco ekl,

když vidl, jak paní velký kus papíru odkládá.

Ona nerozumcla, co myslí, ale podala mu list. Byl to devoryt

pedstavující fátu morganu, která se ukázala v Kolín nad Rýnem.

"To jest velmi staré !« pravil justiní rada a nabyl opt svého dobrého

rozmaru objevem náhodným tak starého exempláe. "Jak pak jste pišla

k tak vzácnému listu? Jest velice zajímavý, akoliv pouze báchorku ped-

stavuje. Dnes vykládáme takové zjevy svtelné severní záí, která ob as
se vídá; povstávají nejspíš elektinou."

Všichni, kteí nejblíž nho sedli a e jeho slyšeli, udiveni se dí-

vali na nj, a jeden z nich zvedl se, sal uctiv klobouk a pravil s nej-

vážnjší tváí: »Vy jste zajisté tuze uený muž, pane?«

»0 nikoli," odpovdl justiní rada, » dovedu mluviti jen o tom

a onom, emu teba jest rozumti!"

nAžodestia (skromnost) je krásná ctnost !« pravil muž, »avšak v pí-

in ei vaší musím se vyznati — milii secus viJelur — že jsem jiného

smýšlení, ale nechci se vtírati se svým judicieni (úsudkem).

«

»Smím se tázati, s kým mám potšení?" ptal se justiní rada.

»Jsem svatého písma bakaláem!" odpovdl muž. Odpov tato

staila justinímu radovi úpln. Titul i šat byly v souzvuku. »Je to nej-

spíš," pomyslil si, "njaký starý Acnkovský uitel, zvláštní to kasta lidí.

s jakými se ješt v Jutsku tu i tam setká\áme!"
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»Akoliv zde není locus docendi ("místo k projednávání uených
sporných otázek), tož pece prosím, rate se slova uchopiti. Jste zajisté

u starých jako doma."

»Ó ponkud!" odpovdl justiní rada, »tu tuze rád staré, užitené

spisy, ale jsem též pítelem novjších, nikoliv však "Všedních historek",*)

jichž máme až dost ve skutenosti."

"Všedních historek?" ptal se bakalá.

«Ano, myslím na romány vydané v poslední dob.«

»Ó," usmál se muž, "vyzauje z nich pece jen mnoho ducha a

ítají se též hojn u dvora. Král zvláš má rád román o panu Iffventovi

a panu Gaudianovi, který jedná o králi Artuši a jeho stolu kruhovém.

Žertoval sám o tom se svou vznešenou družinou."**)

rtMožná, ale ten jsem ješt neetl," pravil justiní rada, »jest jist

z nejnovjších plod Heibergových !«

»Ó nikoli," odpovdl muž, »nevyšel u Heiberga, nýbrž u Gott-

frieda z Ghemen.«

»To tedy spisovatel?" pravil justiní rada, »pak je to román

velmi starý, je spisovatel jeho první dánský knihtiska."

»Ano, je to náš první knihtiska dánský!" pravil muž. — Až posud

šlo všecko dobe. Ale nyní zaal jeden z dobrých tch mštnínu mkniti

o strašlivém moru, který ped nkolika lety zuil, a myslil na onen

z roku 1484. Justiní rada se domníval, že jest e o cholee, a tak zá-

bava dobe plynula. Ale válka s moskými loupežníky roku 1490 byla

tak po ruce, že tžko bylo nezavaditi o ni. Anglití moští lupii zajali

nkolik lodí u pi-ístavu. Justiní rada, který se te dobe vžil do pomr
z let 1801, notoval staten proti Anglianm. Další zábava nepokrao-

vala tak dobe, každou chvíli vpadáno navzájem v tón kantorský, dobrý

bakalá-byl pec jen píliš nevdomý a nejprostší výroky justiního rady

znly mu odvážn a fantasticky. Mili se navzájem pohledy, a když nejh
bylo, tu mluvil bakalá latinsky, aby mu bylo lépe rozumno; ale pece

ani to nepomohlo.

»Jak je vám?« ptala se hostinská a zatahala justiního radu za

rukáv. Pišel opt k sob, nebo v ohni hovoru zapomnl na všecko, co

pedcházelo. '.

»Pane Bože, kde to jsem?" pravil k sob a dostával závra pi

této vzpomínce.

') .Všední historky^ sbírka novel od J. L. Heiberga. (1791— 1SCS.1

*») Holberg vypravuje ve svých djinách dánských, že král Hans jednou, kdy/, etl román

o králi Artušovi, pravil ku známému Otlovi Nudovi, kterého velmi miloval, žertem; »I'an llTvenl a pan

(Jaudian byli výtení rytíi'i; takových dnes víc nenajdcme.« Naež pan Nud odpovdl; >Kdyby bylo

takových králíi jako Artuš, bylo by i takových rytii-ii jako byli páni IlTvent a pan Gaudian.«
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wKlaret budeme píti, medovinu a Brehmské pivo!« zvolal jeden

z host, «a vy musíte píti s námi!"

Dv dvata, z nichž jedno mlo pestrý epeek, vstoupila a

nalila uklonivše se. Justinímu radovi bžel mráz po zádech.

»Co pak je to? Co pak je to?<. ptal se, ale musil píti trochu, a
chtl i nechtl. Byl celý zoufalý, a když jeden z nich mu ekl, že jest

opilý, nepochyboval docela o výroku toho muže. Když je však prosil,

aby mu opatili drožku, tu se domnívali, že mluví rusky.

Nikdy nebyl ve spolenosti tak surové a sprosté ; skoro by lovk
mysliti mohl. soudil, že celá zem vrátila se do dob pohanství »Je to

nejstrašnjší okamžik v mém život !« pravil, ale v tom pišel na my-

šlénku shýbnouti se pod stl, dolézti ke dveím a tak uniknouti.

Ale když se ocitl již u samého východu, zpozorovali druzí jeho

úmysl, chytili jej za nohy, pi emž na štstí sjely mu pezvky — a

s nimi celé oarování.

Justiní rada vidl zcela zeteln ped sebou hoící svítilnu, za

kterou vynívalo mohutné stavení; poznal je zrovna jako domy sousední

okolo. Byla to »Ulice východní", jaká nyní jest, on ležel nohama proti

dveím domu, a zrovna naproti nmu sedl ponocný a spal.

»Ty mj stvoiteli, to jsem zde ležel na zemi a snil!« pravil. »Ano,

to je Východní ulice! Jak skvostn osvtlená a živá! Je to jen pece

hrozné, jak ta sklenka punše na mne úinkovala!"

Dv minuty pozdji sedl v drožce, která jej vyvezla do Kristian-

ského pístavu ; myslil na úzkost a tíse, jež pestál, a chválil ze srdce

šastnou pítomnost, dobu naši, která se všemi svými nedostatky daleko

lepší jest než ta, v které ped -chvílí žil, a hle, to bylo rozumné od ju-

stiního rady.

8
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III. Dobrodružství ponocného.

"Tisíc hrom! zde leží pár pezvek!" vykikl ponocný. "Ty patí

zajisté poruíkovi, jenž zde nahoe bydlí. Leží zrovna ped vraty do-

movními !«

Rád byl by poctivý muž zatáhl za zvonec a majetníku je dodal,

nebo on svítil ješt, ale nechtl buditi v dom ostatní spáe a proto za-

nechal toho.

"To musí býti velmi teplo i píjemno, míti na sob takový pár...

Má to tak jemnou kži,« pravil. A padly mu vru jako ulity. "Jak to

chodí bláznovsky po tom svt! Ten tam nahoe mohl by si klidn,

ulehnouti do své teplé postele, ale neudlá to ! Ne, bhá po pokoji

sem a tam. Jaký to jest šastný lovk! Nemá ani ženy ani kikloun!
Každého veera jest ve spolenosti. Ach, kéž bych byl na jeho míst,

to byl bych šastným lovkem!"
Sotva pání toto vyslovil, psobily pezvky, které si mezi tím

natáhnul
;
ponocný splynul úpln s osobou a smýšlením poruíka. 1 .stál

nahoe v pokoji a držel mezi prsty malé ržové psaníko, ve kterém

byla báse napsána, báse od pana poruíka samého složená. Neb kdo
nebyl kdy v žití svém v básnické nálad, a píšeme-li své myšlénky,

bez verš se neobejdeme. Na papíe bylo psáno:

BÝT BOHATCEM!

"Být bohatcem!" já asto sob pál,

hoch v modlitbách jsem o to k nebi lkal

Být bohatcem ! dstojník byl bych rád,

ml chochol, kord a nejeden též ád.
Cas minul, dstojníkem nyní jsem,

však bez bohatství, tísnn mnohým zlem.

Mj ote, k Bohu dím,

bud rádcem ty a tšitelem mvm.

Mlád, svží, vesel z veera jsem dlel,

se dívky políbením opíjel,

já vní pohádek a zpvu zpit

jsem neznal zlata zvuk a zlata tpyt,

jen za pohádkami lnul dcka cit,

jen tmi, ote, ty víš, jak já vím,

mj rádce, tmi byl jsem bohatým.
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Být bohatcem ! zní touhou tajemnou,

co dívka ta je panna pede mnou.

Je dobrá, spanilá a istá tak,

též jasný její jako slunce zrak

zní zvstí z pohádky v mé duše mrak :

.Isem tvou ! Však chudas marn sním,

chceš, ote, tomu, jenž jsi rádcem mým?

Být bohat klidem srdce, radji

!

Svou listu nesvil bych nadji.

Ty, již tak rád mám, srdce moje znáš,

ti tuto báse, plesu, bolu stráž,

však lip je, když mé srdce nepoznáš.

Noc pede mnou, bu, ote, stínem tím

mou útchou a rádcem mým

!

Ano, takové verše píší zamilovaní, ale rozmyslný muž nedá je do

tisku. Poruík, láska a bída tvoí trojúhelník anebo práv poloviku roz-

bité kostky Štstny. To cítil i poruík, a proto položil hlavu na rám
okna a hluboce zavzdechl.

"Ubohý ponocný tam dole na ulici, o je šastnjší než já. On
necítí, co já nedostatkem nazývám. Má spoádanou domácnost, ženu

a dti, které s ním pláí, když on pláe, a s ním se radují, když on se

raduje. C), byl bych šastnjším než jsem, kdybych se mohl octnouti

v jeho kži, nebo on je šastnjší než já.«

V témž okamžiku byl ponocný opt ponocným ; nebo pezvkami
štstí stal se poruíkem, ale, jak vidli jsme, cítil se tu ješt daleko mí
spokojeným a dával pednost pvodnímu svému stavu. A tak se ponocný

opt stal ponocným.

»To byl ošklivý sen!" pravil, "ale dost zvláštní, jak bych byl

poruíkem tam nahoe, ale nedlalo mi to pražádného potšení. Scházela

mi žena a ti malí kiklouni, kteí ani se neunaví, kdvž mne hubikovati

zanou.

«

Usedl opt a zakýval; sen nechtl mu z hlavy, a pezvkv ml
stále na nohou. Padající hvzda peletla tu oblohu.

"Ta spadla!" pravil, »však zbývá jich ješt dost! Ale ml bych

chu ty vci sob hezky z blízka prohlédnouti, zvláš msíc, nebo tu by

nemohl lovku jen tak proklouznout pod rukama. Až umeme, poletíme,

jak íká student, jemuž moje žena pere, od jedné hvzdy k druhé, .le to

lež, ale bylo by to jist hezké.- .len moci udlati malý skok nahoru, pak

by mohlo tlo teba pro mne zstati na schodech ležet !«

8'
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Však jsou vci na svté. jichž nemáme tak nazdabli jmenovati,

a zvláštní opatrnosti je potebí, máme-li na nohách pczvky Štstny.
Slyšte, co se ponocnému pihodilo.

My lidé známe všichni rychlost cest parních, poznali jsme ji bu
na drahách aneb na parnících pes moe jedoucích. Ale tento let jest

jako pou lenochoda aneb pochod hlemýžd proti rychlosti svtelného
paprsku. Tento letí o ig milion rychleji než nejlepší kii závodní, a

pece jest elektina ješt rychlejší. Smrt je elektrická rána, již do srdce

dostaneme; na perutích elektiny zvedá se osvobození duše. Osm minut
a nkolik vtein potebuje slunení svtlo, aby urazilo cestu více než -jo

milionu mil ; rychlostí pošty elektrické potebuje duše ješt mén minut,

aby urazila tutéž dráhu. Prostor mezi tlesy svtovými není pro ni vtši

než pro nás vzdálenost od našich pátel v domech téhož msta, i když
tyto docela blízko sebe stojí. Zatím uloupí nám tato elektrická rána

do srdce užívání tla, nemáme-li jako ponocný pezúvky Štstny
na sob,

V málo vteinách urazil ponocný tch 52.000 mil do msíce, který,

jak známo, jest z lehí látky než naše zem stvoen, jest mkký a jako

erstv napadlý sníh.

Octl se na jednom z nesetných okružních pohoí, která známe
z velké msíné mapy dra Mádlera ; nebo tu pece znáte? Do vnitra

spadalo okružní pohoí docela píke a tvoilo na míle širokou kotlinu.

V té leželo msto prazvláštního vzezení. Pedstavte si sklenici vody, do

které jest vražen bílek. Zrovna tak mkké bylo msto a podobné útvary

jevily se v nm s vžmi a kopulemi a plachtovými altány, prhledné,
v ídkém vzduchu se vznášející. Naše zem vznášela se nad ním jako

veliká ohniv rudá koule.

Tu bylo tuze mnoho tvor a jist takých, které lidi nazýváme
ale vypadali docela jinak než my. Mluvili též, ale nikdo nemže žádati,

aby jim duše ponocného rozumla, akoliv to mohla.

Duše ponocného rozumla docela dobe ei msían. Bavili se

o naší zemi a pochybovali, že jest obydlena, vzduch je tam jist mnohem
hustší, než aby rozumný luan žíti tam mohl. Pouze msíc pokládali za

schopný, aby byl sídlem bytostí živoucích, on prý jest vlastní tleso ne-

beské, kde nejstarší svtoví mšané obývají.

Ale my nesmíme zapomenouti na Východní ulici a musíme se po-

dívati, jak se dailo tlu ponocného.

Bez života sedl na schodech, píka ponocenská vypadla mu z ruky,

a jeho oi dívaly se k msíci, kde tkala práv jeho poctivá duše.

"Kolik jest hodin, ponocný ?« ptal se niimojdoucí chodec. Ale kdo
neodpovdl, byl ponocný; proto zatahal jej chodec zcela tiše za nos, ale
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tu byla veta po rovnováze. Tlo leželo jak široké tak dlouhé na zemi.

muž byl mrtev. Tu pepadlo velké leknutí toho, jenž jej zatahal; ponocny

byl mrtev a zstal mrtev. Uinili o tom oznámení, hovoilo se o pí-

pad tom, a z rána odnesli tlo do nemocnice.

To mohl býti pkný žertík pro duši, kdyby se byla vrátila a dle

pravdpodobnosti své tlo hledala ve Východní ulici a nebyla je našla.

Dle všeho byla by bžela na policejní úad a pak do oddlení pro

ztracené pedmty, až by se byla dostala konen do nemocnice za

msto. Mžeme se zatím utšiti tím, že duše jest nejmoudejší, jedná-li

dle své vlastní vle; hlouposti její zavinuje vždycky jen tlo.

Jak eeno, tlo ponocného pišlo do nemocnice, bylo odneseno do

pytevny, a první, co udlali, bylo, že mu stáhli pezvky, a te se mu-
sila duše navrátiti. Zamila pímo k tlu a v okamžiku muž ožil. Uji-

štoval, že to byla nejstrašnjší noc jeho života, ani za bh ví co penz
nechtl by ješt jednou takové city prožiti. Ale nyní je to šastn odbyto,

.íešt téhož dne sml opustiti nemocnici, ale pezvky zstaly tam.

IV. Hlavní moment. Kus, který se hodí k pednesu.
Cesta docela neobyejná.

Každý Kodaan ví, jak vypadá vchod do nemocnice Bedichovy
v Kodani, ježto však tuto historii budou ísti aspoii nkteí Nckodaané,
musíme podati vchodu toho krátké popsání.

Nemocnice jest od ulice d<ísti vysokou míží oddlena, v které

tlusté tye železné tak daleko od sebe jsou. vzdáleny, že (^což je veejným
tajemstvím) dosti tenkých kandidát tohoto ústavu ven se protlailo a

pak venku své drobné návštvy odbylo. ást tla, kterou s nejvtší ob-

tíží se prošlo, byla hlava. Zde, jak asto na svt, byly tedy malé hlávy

nejšastnjší. Toto musí staiti úxoJem.

•leden z mladých doktor, o nm/ jen v ohledu tlesném se íci

mohlo, že m^\ velkou hlavu, ml práv onoho veera noní hlídku.

Déš se valil proudy, ale pes tyto pekážky musil ven aspoíi na tvrt

hodinky. Nescálo to nijak ani za to, svovati se s tím vrátnému,

jakmile by se protáhnul železnými tyemi. Tam ležely pezvky, které

zapomnl ponocný. Ani ve snu mu nemohlo napadnouti, že jsou to pe-
zvky Štstny; mohly mu v tomto nease prokázati výtené služby.

Obul je. Nyní šlo o pokus, dovedo-li se protlaiti mížemi, nezkoušel toho

nikdy ped tím. Stanul u nich.
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"Dej Bože, abych nejdíve pro-

táhl hlavu!" pravil a v tom již

proklouzl, a byl velmi velký a silný,

lehce a šastn ; to svedly pezvky.
Ale te musilo i tlo ven; zde

stál nyní.

»Ach, jsem píliš tlustý !> pra-

vil, o Dle mého náhledu byla hlava

to nejhorší! Já se neprotáhnu!"

Nyní chtl rychle hlavou

zpátky, ale nešlo to. Pouze krkem

mohl voln pohybovati, a to bylo

všecko. První pocit byl, že stal se

nevrlým, druhý, že jeho nálada

klesla pod nullu. Pezvky Štstny
pivedly jej do této strašné situace

a na neštstí nepišel na myšlénku,

páti si. aby se dostal na svobodu,

ne, on pokoušel se vybaviti se,

a tak se s místa nehnul. V proudech stékal déš a na ulicích nebylo ani

lovíka. Zvonku u vrat dosáhnouti nemohl také, jak se ml tedy osvo-

boditi? Nahlédl brzy, že zde musí zstati až do rána, pak že se musí

poslati pro kováe, aby rozpiloval železné tye, ale to nešlo tak rychle,

celá chlapí škola protjší pijde sem jako na divadlo, shromáždí se

tu celá tvrt lodnická, aby jej vidli jako na pranýi, nastane neslýchaný

sbh lidu, ješt vtší než pedloni, když poprvé tu rozkvetla obrovitá

agava. »Ó, k hlav mi stoupá krev, jak bych se ml zblázniti. Já se

zblázním! C). kéž bych byl opt venku, pak by to již pešlo !«

Hlete, tohle ml díve íci; okamžit, jak myšlénka byla vyslo-

vena, ml hlavu venku a již se ítil dom zcela omámen leknutím, které

mu pezvky Štstny pipravily.

Nemyslete však, že tím bylo všecko odbyto, ó nikoli, pišlo to

ješt he.

Noc minula a rovnž den následující, aniž by se ko po pe-

zvkách dotazoval.

Veer bylo ped.stavení v jednom známém ochotnickém divadle

v ulici Kannike. Dm byl naplnn. Mezi íslv programu bvla též nová

báse. Poslechneme si ji. Mla název:



PREZCVKY STESTÉXY 65

BABIINY BREJLE.

Babiin vhlas píliš známy byl,

»vk starý« jisté by ji upálil.

Co stane se, to všecko vdla,
ba pímo v nejbližší rok hledla,

ba v dálné budoucnosti ísti znala,

však íci nco, tžko hnout se dala.

Ach, co se v píštím roce mže stát?

Co podivného! Vdt chtl bych rád!

Svj vlastní osud, zem los i íše;

však bába ani slvka, sedí tiše . . .

ji týrám, prosím, pkn lichotím —
vždy nmá, lát pak zane zvykem svým,

však já ji znám, tož láni peslech' jsem,

vždy byl jsem vždycky jejím milákem.

»A zkojím chtí tvj!« v posled bába pála
a brejle své mi pi tom podávala,

"odejdi s nimi, sám si místo zvol,

kde nejvíc lidí pes den táhne kol,

stj, kde dav nejlépe lze pehlednout,

pak mými brcjlemi hle v jeho proud;

v ráz všichni lidé, hled mé rady dbáti,

jak v karty hra ti budou pipadati,

zkad snadno vyteš, co se bude díti.«

Já pkn podkoval, odbh' a chtl zíti.

Však pemítám, kde nejvíc lidí je.

Na "Dlouhé tíd ?« — Nastydnout se, ne?!

Na »Ostergade?« — Ach, to bláto znám!
Snad v divadle? — Jak dostanu se tam?
V tom o vašem jsem veírku cos slyšel,

ten vhod mi nejlépe, tož k vám jsem pišel;

mám est se pedstavit s brejlcmi babiky,

jen rate setrvat okamžik maliký,

rád bych se pesvdil — to bude hned ! —
zda jako v kartách lze vás uyidt,

z nichž vštiti lze losy budoucnosti.

Na vašem mlení mít budu dosti.
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za tento dík již možno zstat chvíli

vždy konen ten los z nás každý sdílí.

Nuž vštím sob, vám i celé zemi,

co v kartách stojí — ihned zjeví se mi!

(Nasadí si brejle).

Je tomu tak ! A jak to k smíchu jest,

jak správnou o tom dáti jen vám zvst?

Tu spolenost je mnohých pán skvlá,

dám, "Srdcových" dám ada pišla celá.

Ti erní zde to trefle je a pik

— tak již mám dobrý pehled v okamžik! —
Piková dáma jen se o to stará,

jak piblížit se jen ku »svršku« kára.

Tím pohledem má duše pólo zpita !
—

V tom dom penz velká spousta skryta !
—

Až z cizích zemí pijdou hostí davy —
však toto zvdti vás nepobaví.

Co bude dlat Snm? vy zvdt chcete
;

to, pátelé, pec lehko nahlédnete,

list každý hned by bankrot udlal,

bych slvko ek', to nejlepší mu vzal.

A divadlo? — Novinky a smr celý?

Nu, za dobré chci zstat s editeli. —
Má vlastní budoucnost? — Každému vru
petéká srdce tady v každém smru,

já vidím — nelze íci to te již,

až stane se to, sám pak uvidíš

!

Nuž, kdo z všech tady nejšastnjší jest ?

To rozhodnouti snadno, na mou est,

to objevit by vru snadné bylo,

však jiného by žalem naplnilo.

Kdo nejdýl bude živ? — Pán, dáma tam?

To odpustíte, abych ekl vám

!

Co vštit mám? To? — ono? A bych chtl,

v sled nevím sám, co vštiti bych ml,

neb žalost nechci dlat pranikomu

!

Moll' íci bych, co myslí si kdos, k tomu

dost vštího mám daru. V celém domu

však víry málo vidím kolkolem,

že nevím nieho, že hlupák jsem,
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že prázdná slova tu jen povídám,

však doba všteb dávno je ta tam,

jsem dlužník váš a porouím se vám.

Báse byla výborn deklamována, a pednaše sklidil hojn po-

chvaly. Mezi posluchai byl též náš mladý doktor nemocniní, který

jakoby na své verejší noní dobrodružství docela zapomnl. Pezvky
ml na nohách, nebo nikdo si jich posud neodnesl, a ježto byly ulice

velmi blátivé, prokazovaly mu výborné služby.

Báse se mu velmi líbila. Zamstnával se živ myšlénkou, jak

výhodné by bylo, míti takové brejle. Snad by bylo možná, kdyby se

jich správn užívalo, dívati se jimi lidem do srdce. To, myslil si, bylo

by ješt mnohem poutavjší, než pouze vdti, co se stane roku nejbliž-

šího, neb toho se konen lo-

vk doví, ale druhého nikdy.

"Pedstavuji si tak celou adu
pán a dam v první ad,
kdybych chtl jim zrovna do

ader se podívat, musil by

tam býti jakýs otvor jako vý-

kladní skí. Co by tam oi
mé všecko vidly ? U oné dámy
objevil bych jist velký obchod s módním zbožím, u této pouze prázdnou

sí, ale poádné její vyištní bylo by jist na ase! Jestli pak by se našly

též dobré krámy? Zajisté," zavzdychl si, -jeden znám, kde je všecko

výtené, ale tam vládne již jeden krám.ský, a to je zrovna to nejhorší

v celém krám! Z toho i onoho bylo by slyšeti volání: » Rate jen

dále vstoupiti!" Však já bych již vstoupil, jako nžná drobná myšlénka,

a putoval bych tak srdci."

A hle, to postailo pezvkám ; celý mladý doktor scvrkl se a

nastoupil praneobycjnou cestu srdci první ady divák; první srdce,

•kterým prošel, patilo dám; ale okamžit se mu zdálo, že se ocítil

v njakém orthopaedickém ústav, jak se dm takový nazývá, v kterém

lékai zbavují lidi všelijakých výrostk a je opt narovnávají; zdálo se

mu, že jest v jizb, kde sádrové otisky nezrdných úd po zdích visí,

ale rozdíl byl ten, že se dlají v ústav, když se tam vstupuje, ale zde

v srdci byly po vystoupení dobrých lidiek saty a uschovány. Byly to

odlitky pítelky, odlitky jejich tlesných i duševních vad, které se zde

uschovávaly.

Rychle octl se v jiném 'ženském srdci, toto mu pipadalo jako

veliký, posvátný chrám, liílá holubice nevinnosti vznášela se nad hlavním
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oltáem. Jak rád by byl klesl na kolena, ale musil dále do nejbližšího

srdce, ale slyšel ustavin zvuky varhan a sám se zdál novým, lepším

lovkem, sám necítil se nehodným vstoupiti do nejbližší svatyn, která

mu ukazovala podkrovní nuznou jizbu, kde nemocná matka ležela, ale

oteveným oknem svítilo boží teplé slunce, nádherné rže kývaly z malých

devných truhlík na steše, a dva blankytní ptáci zpívali s dtinskou

radostí, zatím co nemocná matka požehnání nebes na svou dceru

svolávala.

Pak lezl ješt po rúkách i nohách peplnným eznickým krámem,

vrážel všade jen do masa a jen do masa, bylo to srdce bohatého, váže-

ného muže, jehož jméno bylo jist v adressái.

Nyní byl v srdci jeho manželky, které pedstavovalo starý roz-

padlý holubník. Obraz muže byl jako vtrný kohout; tento byl s dvemi
ve spojení, a tak se tyto otvíraly a zavíraly, jak se muž otoil.

Pak pišel do zrcadlového sálu, jaký jest na kodaském zámku
Rosenborgu ; ale zrcadla zvtšovala mrou nevýslovnou. V prostedku na

podlaze sedlo jako Dalai-Lama nepatrné »já" té osoby, udiveno nad

svou vlastní velikostí.

Na to se mu zdálo, že se ocítil v úzkém jehelníku, plném ostrých

jehel. ))To jest jist srdce njaké staré panny," pomyslil si man sám.

Ale tomu nebylo tak, naopak, byl to docela mladiký vojín s nkolika

ády, krátce,, jak se íkává: lovk ducha a srdce.

Zcela omámen vyšel mladý doktor z posledního srdce v ad;
nebyl s to .spoádati své mySlénky, nýbrž myslil, že rozjaená jeho obraz-

nost si s ním ztropila povedený žertík.

»Pane Bože,« zavzdychl, »mám patrn vlohy k seSílení! Ale je

také dsné tam horko! Krev mi stoupá do hlavy !« A nyní si vzpomnl
na velkou událost pedešlého veera, jak nemohl svou hlavu z železných

tyí míže ped nemocnicí vytáhnouti. "Odtamtud to mám jist. « myslil.

"Nesmím toho zanedbati. 'Ruská láze by mi dobe udlala. Kéž bvch

již ležel na nejhoejším prkn."

A tu již ležel na nejhoejším prkn v parní lázni, ale ležel se

všemi šaty, s botami i pezvkami. Horké krpje vody kapaly mu zrovna

do oblieje.

»Hu !« vykikl a skoil dol pod sprchu. Dozorce vyrazil rovnž
hlasitý výkik ze sebe pi pohledu na obleeného lovka. Mladý doktor

nabyl však rychle tolik duchapítomnosti, že mohl mu našeptati : »Je to

sázka !« Ale první, co po svém návratu dom udlal, bylo, že si dal

velké náplasti ze španlských much do týla a na záda, aby mu vytáhly

pomatenost. Druhého rána ml krvavá záda ; to byl jeho zisk z pezvek
Štstny.
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V. Promnni písaovo.

Ponocný, na kterého se jist ješt pamatujeme, vzpomnl si zatím

na pi^ezvky, které našel a do nemocnice na sob pinesl. Vzal je, ale

když se k nim ani poruík, aniž jiný obyvatel ulice hlásiti nechtl, dodal

je na policii.

"Vypadají zrovna jako moje vlastní pezvky,« pravil jeden z pán
písa, pozoruje nález a ukládaje ho vedle svých vlastních. "K tomu

patí víc než oko ševe, rozeznati je od sebe.«

"Pane písai !« pravil sluha, vstupující sem s njakými listinami.

Písa se obrátil, promluvil s mužem, a když rozhovor byl u konce

a on opt na pezvky se díval, byl ve veliké nejistot, patí-li mu ty

na pravé, i ony na levé stran.

"Jsou to nejspíš ty mokré !« pomyslil si, ale soudil práv ne-

správn, byly to pezvky Štstny. Ale pro by se nemohla jednou též

policie zmýliti? Obul je, stril nkolik listin do kapsy, jiné vzal pod paží,

které mly býti doma petenv a opsány. Ale bylo práv nedlní dopo-

ledne a poasí bylo pkné "Procházka do Fridrichsborgu,« pomyslil si,

"prospla by mi zajisté," a tak se vydal na cestu.

Nebylo klidnjšího a pilnjšího lovka než tento mladý muž, a proto

mu jeho procházku ze srdce pejeme
;
po tak mnohém sedni byla proh

pravým dobrodiním. Z prvu toulal se bez myšlének sem a tam. a proto

nemly pezvky žádné píležitosti, aby osvdily svou kouzelnou moc.

Ve veliké aleji, vedoucí k zámku, potkal známého, mladého to

básníka, který mu vypravoval, že nastoupí zítejším dnem svou letní

dovolenou.

"Tak tedy opt na cesty ?« pravil písa. »Vy jste šastný, svobodný

lovk. Mžete si vylétnouti, kam chcete, my ostatní máme etz na noze!«

"Ovšem! Vy jste etzem pipoután, ale k chlebovníku,« pravil

básník. "Neteba se vám starati o zítejší den, a sestárnete-li, dostane se

vám hojné pense.«

"Ale váš los je pece lepší !« pravil písa. "Sedti a básniti je

pece pravá rozkoš! Celý svt povídá vám samé píjemnosti, a pak jste

svým pánem! Ml byste jednou zkusiti, sedti u soudu pi tak jedno-

tvárném ízení!"

Básník potásl hlavou, písa rovnž potásl hlavou, každý si nechal

své mínní a rozešli se.

"Je to pece jen zvláštní nárdek, tihle básníci," pravil písa.

"Pál bych si jednou promniti se do takové povahy a sám se státi bás-

níkem. Jsem si jist, že bych nepsal takové úpní ve verších, jak to ti
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druzí dlají. Dnes je pravý jarní den pro básníka, vzduch je tak neoby-

ejn istý, oblaka tak krtísná a zde v zeleni je taková vn, mn je tak

blaze, od let jsem to necítil jako v tomto okamžiku!"

Mžeme již pozorovati, že stal se básníkem ; nápadné to ovšem

nebylo, nebo byla by hloupá pedstava, mysliti si básníka jinak, než jsou

obyejní lidé, mezi kterými jsou povahy mnohem básnitjší, než sami

mnozí slavení básníci. Rozdíl jest pouze ten, že básník má lepší duševní

pam, že dovede ideje a city 7adržovat, až se jasn a urit v slova

utváí, což jiní nedovedou. - Ale penésti se z povahy všední v povahu

nadanou, jest a zstane tžkým pechodem, a ten písa práv te prodlal.

»Ta vzácná vn!« pravil, »jak mne živ.na fialky dobré tetiky Lony

pipomíná! Ano, tenkrát byl jsem ješt hošík. Mj Bože, jak dávno jsem

již na to nepomyslil! Ta dobrá stará panna bydlila tam nkde za bursou.

Vždycky mla ta dobrá teta njakou rostlinu nebo pár mladých výhonk

ve vod, a byla zima sebe tužší, jak chtla. Fialky vonly, co já jsem

ohívané mdné trojníky držel proti zmrzlým tabulkám oken a dlal si

otvory pro vyhlídku. Byl jimi pkný prhled. Venku na prplave ležely

zamrzlé lodi, opuštné veškerým mužstvem, kiící vrána byla celou po-

sádkou. Když však zaly douti mírné vtry jarní, tu hnul se nový život.

Pi zpvu a provolávání ,Hurá !' byl proezán led, lodi se dehtem natíraly

a lanovím opatovaly a odjely pak do cizích zemí. Já zde zstal a musím

zde vždy zstati, musím stále sedti v temné jizb policejní a pihlížeti,

jak si jiní pasy do ciziny vybírají, to jest mj údl. Ach, ano!" zavzdychal,

ale pak se náhle zarazil. -Mj Bože, co se ve mn dje! Tak jsem nikdy

nemyslil ani necítil! To dlá jist ten jarní vzduch! Je to tísnící a pece

tak píjemné!" Sáhl do kapsy po svých papírech. >>Tyto pivedou mne na

jiné myšlénky," pravil a nechal oi blouditi po prvních stránkách. -.Paní Sig-

brightová, pvodní truchlohra v 3 jednáních," etl. »Co pak je to? A je to

pece muj vlastní rukopis! Což jsem já sepsal tu tragedii? »Uklady na náspu,

ili velký den kající", veselohra se zpvy. — Ale, jak jsem k tomuhle pi-

šel? Nkdo mi to stril do kapsy. A zde jest také psaní!" Nu, toto bylo

od divadelního editele, kusy byly zamítnuty, a list nebyl docela zdvoilý.

»Hm, hm," pravil písa a usadil se na lavici; mnoho myšlének

na doráželo, jeho srdce bylo mkce naladno, bezdky utrhl jednu z nej-

bližších kvtin. Byla to pouhá chudobka ; co nám pírodozpytci teprve

v mnohých lekcích íci dovedou, hlásala v jediné minut: vypravovala

djiny svého narození, vypravovala o oživující síle sluneních paprsk,

které rozkládaly jemné její lupínky a nutily je vonti; a tu pomýšlel na

životní boje, které rovnž tak city v našich íiadrech probouzejí. Vzduch

a svtlo pivedly laškujíce kvtinu do kvtu, ale svtlo bylo vyvolencem

mezi tmito nápadníky, k nmu se klonila, to kdyby zmizelo, stáhla by
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listy své do sebe a usnula by tiše pod objímáním vzduchu. » Svtlo je

to, co mne tak zdobí!« pravila kvtina; "Ale vzduchem dvcháš,« šeptal

hlas básníkv.

Tsn vedle stál hoch a tloukl holí do bahnitého píkopu, až

vodní krpje k zeleným haluzím stíkaly. Tu si vzpomnl písa na mi-

liony neviditelných zvíátek, které do výšky byly vymrštny v každé

kapce, která v pomru k jich velikosti jist jim pipadala jako kdy-

bychom vysoko nad oblaka byli vymrštni. Co se písa tmito myšlén-

kami zamstnával a o promn, která se s ním stala, pemýšlel, usmíval

se a pravil: »Spím a sním, pes to je to památné, jak živ sníti lze,

a pece býti si vdom, že to jest sen ! Kdybych si jej jen ráno pi pro-

buzení ješt mohl pamatovati! Jsem tak neobyejn naladn! Vše stojí

jasné a zetelné ped mou duší, cítím se tak vzbuzeným, a pece jsem

o tom pesvden, že se zítra jen temn a zmatené pi probuzení na

obraz svého snu rozpomenu, jak se mi již astji pihodilo. Dje se lo-

vku se vší moudrostí a nádherou, již v snu slyší a vidí, jako se zlatem

podzemních trpaslík; když je dostanete, je ho hojnost a krása, díváte-li

se na n však pi svtle denním, je to jen kamení a listí uvadlé. Ach,«

vzdychl pkn z hluboká a díval se na cvrící ptáky, kteí ile a vesele

od vtve k vtvi poskakovali. »Ti se mají mnohem lip, než já, , lítati jest

krásné umní', a šastný, komu jest vrozeno ! Ano, kdybych se mohl
do neho promniti, chtl bych býti drobným skivánkem!"

V témž okamžiku roztáhly se jeho šosy a rukávy jako kidla, šaty

byly peím a pezvky drápy. Pozoroval to velmi dobe a smál se

v nitru: »Nu, ted aspo mohu vidti, že sním, ale takové hlouposti mi

nikdy ped tím ve snu nepipadly !« V^^zletl do zelených vtví a zpíval,

ale jeho zpvu scházel veliký let myšlének, nebo duše básnická byla ta

tam. Pezvky mohly, jako každý, kdo své vci rozumí, jedinou vc
pouze najednou dokázati, chil býti básníkem a byl jím, te chtl býti

opt ptákem, ale co bral na se jeho povahu, pestala vlastnost pedešlá.

«To je pec švanda,« pravil, «ve dne sedím na policii mezi nej-

nudnjším ízením a v noci sním jako skivan ve íridrichsborgském

parku. Dala by se o tom vru napsati celá veselohra!"

Na to sletl do trávy, otoil hlavu na všecky strany a ukal zo-

bákem po kývajících se stéblech trávy, která mu v pomru k nynjší
jeho velikosti pipadala vysoká jako palmy ze severní Afriky.

To trvalo jen krátký okamžik, a brzy na to udlala se rázem kol

nho irá erná noc. Njaký dle jeho domnní ohromný pedmt byl po
nm vržen, byla to epice, kterou chlapec ze sousedství po nm hodil.

Ruka sáhla pod ni a chytila písae za kídla i záda, až úzkostí zasípal.
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V prvním leknutí zvolal hlasit: »Ty nestydatý klacku! Já jsem policejní

úedník!" Ale hochovi znlo to jako »Pipipipipip !« Uhodil ptáka pes

zobák a šel s ním dále.

Ve stromoadí setkal se s dvma svými spolužáky z vyšší tídy —
sám byl patrn z nižší — kteí mu ptáka za pár groš odkoupili. Tak se

dostal písa opt do Kodan a do jedné rodiny, bydlící v Gothské ulici.

»Jest dobe, že sním,« pravil písa, »nebo te bych se do opravdy

musil rozzlobiti. Dív byl jsem básníkem a ted jsem skivanem. Jen mým
básnickým nadáním mohla se moje pemna na toto zvíátko udáti. Je

to pec bídn žalostný los ptaí, padnouti do rukou takovému klukovi.

Jsem vskutku zvdav, jak se to vyvine.

«

Hoši odnesli jej do skvostn zaízeného pokoje. Tlustá, usmívající

se paní pijala je, ale nebyla docela spokojena, že pinesli jen takového

ubohého polního ptáka, jak íkala skivanovi. Pro dnešek však chtla to

dovoliti a musili jej dáti do prázdné klece, která u okna stála. »Snad se

papáek z toho zaraduje," pipojila a s úmvem vzhh'žela k velkému zele-

nému papouškovi naproti, který v nádherné mosazné kleci v kruhu vzne-

šen se houpal. »Dnes jsou papákovy narozeniny !« pravila žertem,

»proto chce mu ten malý polní pták gratulovati."

Papáek neodpovdl ani slova, nýbrž toliko se vznešen houpal

sem a tam, za to zaal krásný kanár, který posledního léta byl ze své

teplé, vonné otiny sem pivezen, hlasit prozpvovati.

"Kikloune!" zvolala paní a hodila bílý šátek kapesní pes klec.

»Pip, pip!« zavzdychl, »tohle je asi hrozná vánice snhová!" a

s tímto povzdechem umlkl.

Písa — ili jak paní íkala — polní pták, dostal se do malé klece,

stojící tsn vedle kanárka, nedaleko papouška. Jediná frase, kterou uml
papoušek žvatlati, a která se velmi komicky vyjímala, znla: "Ne, necht

nás lidmi býti!« Ostatní jeho kik byl zrovna tak nesrozumitelný, jako

cvrkot kanárkv, ale nikoliv písai, který sám ted byl ptákem a svým

soudruhm dobe rozuml.

)>Já jsem lítal pod zelenými palmami a kvetoucími mandlovníky,«

zpíval kanár. » Já jsem lítal se svými bratry a sestrami pes nádherné

kvtiny a zrcadlové jezero, kde se rostliny na dn kolébaly. Já vidl též

množství nádherných papoušk, kteí vyprávli nejveselejší píhody, tak

dlouhé a rozmanité!"

»To byli divoši," podotkl papoušek, »nemli vzdlání. Ne, necht

nás, a jsme lidmi! -- Pro se nesmješ? Když se tonííi mže smáti

naše paní a všichni cizinci, mžeš ty rovnž. Je to velký nedostatek,

chybí-li nkomu smysl pro kominost. Ne, necht nás, a jsme lidmi!"
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'>Ó, vzpomínáš ješté krásných dvat, která pod rozpjatým stanem

vedle kvetoucích strom taní vála? Vzpomínáš ješt sladkých plod a

chladivé šávy, tající se v divoce rostoucích bylinách?"

»0, ano,« pravil papoušek, »ale zde daí se mi mnohem lépe.

Mám své dobré jídlo, a zachází se se mnou výten; vím, že jsem dobrá

lilaxa, a \íce ani nežádám. Necht nás, a jsme lidmi! Ty jsi básnická

duše, jak se tomu íká, já mám dosti vdomostí i vtipu, tob neschází

na duchu, ale na rozvaze, ty se odvážíš až k nejvyšším zvukm pí-

rodním, a proto t pikrývají. To mi nikdo se neodváží nabídnouti,

ó ne, nebo já jsem jim pišel dost draho. Zobákem svým vštpuji

jim úctu a zdrženlivost a umím dlati vtipy. Vtipy! Vtipy! Vtipy!

Ne, necht nás, a jsme lidmi !

«

»Ó, má teplá, kvetoucí vlasti !« zpíval kanár. "Zpívati chci o tvých

temnzelených stromech, o tvých tichých zátokách, kde haluze líbají isté



7tí PREZUVKY ŠTSTNY

vodní zrcadlo, zpívati o radosti všech svých se tpytících bratí a sester,

kde rostou kaktusy, ,rostlinné prameny pouští' !«

»Usta konen pec již se svým sténáním!" pravil papoušek.

"ekni nco, co hy k smíchu bylo! Posmch jest znamení nejvyššího

duševního stanoviska. ekni sám, mže-li se k nebo pes smáti? Ne,

plakati mohou, ale smích dán je toliko lidem. Ho, ho, ho!« smál se pa-

poušek a pipojil svj vtip: »Ne, necht nás, a jsme lidmi !«

»Ty malý, šedý domácí ptáku, « pravil kanárek, »i ty stal jsi se

rovnž zajatcem! V tvých lesích jest jist studeno, ale bydlí tam svo-

boda ; odle tam ! Zapomnli zavíti tvou klec ; nejvyšší okno je otevené.

Le, ó le!«

A to také písa uinil, fr, a byl z klece venku. V témž okamžiku

zaskíply pivené dvée, vedoucí do vedlejšího pokoje, a pružn vklouzla

sem se zelenýma svítícíma oima koka a pustila se do honby. Kanár

tepetal se v kleci, papoušek tloukl kídly a kiel: »Nechte nás, a jsme

lidmi!" Písa cítil leknutí nejsmrtelnjší a vyletl oknem ven pes domy
a ulice; konen musil si trochu odpoinouti. Protjší dm byl njak

útulný, okno bylo oteven, vletl tam, byl to jeho vlastní pokoj, posadil

se na stl.

"Necht nás, a jsme lidmi!" opakoval bezmyšlenkovit po papou-

škovi a v témž okamžiku byl zase písaem, ale sedl na stole.

»Bh ví,« pravil, «jak jsem se dostal sem a pak upadl v spá-

nek! To byl neklidný sen, který jsem snil. Nic než hloupost nebyla a

celá historie !«

VI. Nejlepší, co pezvky pinesly.

asn z rána druhého dne, když ješt písa v posteli ležel, bylo

na jeho dvée zaklepáno. Byl to soused z téhož poschodí, student theo-

logie, který vstoupil.

»Pj mi své pezvky," pravil, »v zahrad jest velmi mokro, ale

pi tom svítí slunce tak pkn, že bych si rád venku z dýmky zakouil."

Obul si pezvky a byl brzy dole v zahrad, kde stála jedna slíva

a jedna hruška. I tak malá zahrádka, jako tato, byla v Kodani velkou

vzácností.

Student procházel se sem a tam; bylo teprve šest hodin ; zvení
z ulice zaznívala sem trubka poštovní.

"O, cestovat, cestovat!" pravil konen hlasit, "to je pece nej-

krásnjší na svt, to jest nejvyšší cíl mých tužeb ! Tu bv ulehl ne-

pokoj, který v svém nitru cítím. Ale daleko odtud by to býti musilo!

Rád bych vidl nádherné Švýcary, procestoval Itálii a . . .«
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Ano, bylo to dobré, že pezvky okamžit úinkovaly, nebo jinak

byl by jak pro sebe, tak i pro ostatní tuze daleko se zatoulal. Cestoval.

Byl v stedu Švýcarska, ale ve spolenosti jiných osmi do vnitku pošty

nacpán; bolela jej hlava, v zádech byl celý ztuhlý, a krev mu vrazila se

do nohou, které mu otekly a v tuze úzkých botách jej prudce bolelv.

Ocitl se v stavu polobdní. V pravé kapse ml papírové peníze na cestu,

v levé svj pas a v koženém váku na prsou ml nkolik pevn zašitých

zlaák. V každém snu ml tísnící pedstavu, že jednu i druhou z tchto

vzácností ztratí, a proto vyskoil každým okamžikem do výše zimnin
a první pohyb, který rukou udlal, byl trojúhelník od pravé k levé a

k prsm nahoru, aby vycítil, má-li ješt své vci nebo ne. Deštníky, hole

a klobouky kolébaly se v síti u stropu vozu a ubíraly tém docela

vyhlídky, která byla vskutku úchvatná. Pes to podailo se mu optn
nkolik pokradmých pohled po krajin, a v jeho srdci ozvala se sloka

nejmenšího z básník, jejž známe, již zpíval ve Švýcarsku, ale posud

vytisknouti nedal:

Zde krásn jest! ó, blahý cit,

až na Montblanc bych chtl,

jen více penz v kapse mít,

o prodlel bych tu dél!

Velká, vážná a chmurná byla celá píroda kolem. Jako ves byly

velké lesy jedlové na vysokých skalách, jichž temena se v závoji oblak
ztrácela. Nyní zaalo snžiti ; studený vítr se zvedl.

»Ach,« zavzdychl, »kéž bychom byli již na druhé stran Alp, pak

by bylo léto kolem nás, a já bych mohl své cenné papíry promniti.

Úzkost, již k vli nim vystojím, jest píinou, že Švýcar pln užiti ne-

mohu. O, jak rád bych již byl na druhé stran !«

A tu již také byl na druhé stran, v srdci Itálie byl, mezi Flo-

rencií a ímem. Jezero trasimenské leželo v osvtlení veerním jako plá-

polající zlato mezi tmavomodrými horami. Zde, kde Hannibal Flaminia

porazil, podávaly si nyní révové úponky klidn své zelené prsty. Pvabné
polonahé dti hlídaly stádo prasat jak uhel erných pod skupinou vo-

nících vavín vedle cesty. Kdybychom jen dovedli obraz tento v celé

nádhee barev vykouzliti, každý by zajásal: "Nádherná Itálie !« Ale toho

neekl ani theolog ani kdo z jeho prvodc ve voze vetturinov.

V myriádách víila kolem nich hejna jedovatých much a komáru,

darmo ohánli se haluzí myrtovou, mouchy je bodaly jako dív. Všichni

dívali se na sebe s napuchlými a od ran krvavými tváemi. Ubozí kon
takka nebyli k poznání; v hejnech sedly mouchy na nich a jen na

okamžik pomohlo, když koí sestoupil a zvíata oškrabal. Nyní slunce
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zapadalo, krátký ale ledový chlad zavál pírodou, bylo dosti píjemné,

kolem dostávaly hory nádherný zelený ton, byly tak jasné a tpytné —

ano, jdi tam sám a podívej se na to, to jest lepší, nežli ísti popisy

o tom! Byl to pohled nevyrovatelný, ale — žaludek byl prázdný, tlo

unavené, všecka touha srdce toila se jen o nocleh, ale, ale — co se

mohlo opt od toho oekávati? Rozhlíželi se po nm mnohem toužebnji

nežli po krásné pírod.

Cesta vedla olivovým lesem, bylo skoro jako by šla doma suko-

vatou vrbinou, a zde ležel osamlý hostinec. Pl tuctu žebrajících mrzák

mlo obsazeny dvée. Nejzdravjší z nich vypadal '>jako nejstarší syn

hladu, který dospl k stáí dosplosti své,« druzí byli bud slepí, mli

uschlé nohy a lezli po rukách nebo mli páže vyzáblé a ruce zmrzaené.

Zde hledla bída bez líidla ze svých hadr. "Smilování, milostivé pan-

stvo, smilování!" vzdychali a ukazovali na své nemocné údy. Hospodská

sama bosonohá, neesaná a jen v špinavé blze, pivítala hosty. Dvée

byly provázky pivázány; podlahy v pokojích byly rozviklanou dlažbou

z cihel. Netopýi lítali pod stropem, a ten zápach v jizbách . . .

"Prostete nám radji dole v chlév!" pravil jeden cestující, <>tam

aspoíí lovk ví, co dýchá !«

Oteveli okno, aby vpustili trochu erstvého vzduchu, ale rychleji

než tento vnikly vyzáblé páže a vný stenot: "Smilování, milostivé

panstvo, smilování!" do pokoj. Na zdích bylo mnoho nápis, jichž po-

lovice byla proti ,krásné Itálii' namíena.

Nosilo se jídlo. Byla vodová polévka pepem a stuchlým olejem

koenná. I v salátu bylo hojn tohoto oleje. Shnilá vejce a peené he-

bínky kohoutí tvoily hlavní pokrm. I víno mlo svou píchu, byl to

pravý lektvar.

Na noc postavili vaky k dveím
;
jeden z cestujících byl na stráži,

co druzí spali. Byl to theolog. Vedro tísnilo, mouchy bzuely a píchaly,

mrzáci dole sténali i ješt ze spaní.

)>Ba vru, pkn by se to cestovalo," povzdechl si student, »jen

kdyby lovk tla neml ! Kdyby toto mohlo odpoívati, co by duch

zatím lítal. Všady, kam pijdu, je bídy, až srdce bolí. Po nem lepším

toužím, než co okamžik podá; ano, po nem lepším, po nejlepším —
ale kde a co to jest? Vím v jádru dobe, co chci, chci k šastnému cíli.

k nejšastnjšímu ze všech!"

A jak to slovo vyslovil, byl opt doma ; dlouhé, bílé záclony vi-

sely od oken, a v stedu na podlaze stála erná rakev. A v ní ležel on

ve svém tichém spánku smrtelném, jeho pání bylo vyplnno, tlo odpo-

ívalo a duch cestoval. "Nikoho nelze ped smrtí šastným velebiti,"

íkával Solon, a zde se to osvdilo.
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Každá mrtvola je sfingou nesmrtelnosti, i ta sfinx jeho ped námi

v erné rakvi nedává nám odpovd na to. co žijící napsal ped dvma dny

:

Ty silná snn^ti, mlení tvé, strach!

Jen hroby vede chmurná stopa tvá!

Jakobv žebík zmizí duši v tmách?

Mám být v tvých sadech tráva uvadlá?

Svt asto nezí nejvtší náš ds!
Ty, nikoho jenž druhem nezveš sebe,

nad rakev bude, do které jsi kles',

spíš zem mkí, jež objala tebe.

Dv postavy míhaly se jizbou; známe je ob: byla to víla Starosti

a poslice Štstny ; naklonily se nad mrtvým.

"Vidíš," pravila Bolest, »jaké štstí pinesly tvé pezvky lidstvu?"

"Pinesly aspo tomu, který zde spí, trvalé dobro, « odpovdla
Radost.

•>0, nikoli," pravila Starost, "odešel sám, nikdo ho neodvolal! Jeho

duševní síle nebylo tolik moci dáno, aby vyzvedla poklady, které ml
dle urení svého vyzvednouti. Chci mu prokázati dobrodiní!"

A stáhla mu v tom pezvky s noh; tu byl smrtelný spánek

u konce, a znovu ožilý vztyil se. Starost zmizela, ale též i pezvky
;

pio-

važovala je zajisté za svj majetek.





BOLEST ZUB

ODKUIl MÁM TUTO POVÍDKII?
CIIIKI. liVS TO VKDlVl'-





Odkud mám tuto povídku? (Ihtcl bvs to vdt? Mám ji ze sudu,

kíím se odhazují staré papíry.

Mnohá dobrá a užitená kniha putovala již ke kramái a hokynái,

ne aby byla tena, nýbrž jako vc nezbytn potebná. Kupec se neobejde

bez kornout, potebuje kornout na škrob a kávu, papíru na slaneky,

máslo a sýr. I popsaného papíru se k tomu potebuje.

A tak mnohé pijde do sudu, co tam ani nepatí.

Znám jednoho kupeckého un, syna hokynáe. Ze sklepního krámu

dostal se brzy do velkého krámu v pízemí se zbožím kupeckým; setlost

svou erpal ze starého papíru, a již psaného i tištného. Má zajímavou

sbírku, v které jest mnohá dležitá listina z koše na papír nkterého píliš za-

mstnaného, roztržitého úedníka; rovnž i dvrné dopisy dvou pítelky,

zprávy o skandálních historkách, jichž nelze dále vyprávti. On je takka

záchranným ústavem pro valnou ást novjší literatury, a jest mu zde

pole velké innosti oteveno, totiž celá makulatura jeho principála i jeho

rodi, a on tak nejednu knihu neb jednotlivé listy knihy, hodné optného

tení, zachránil.

Nedávno mi ukázal svou sbírku psanou i tištnou; vtšina byla

ze sudu hokynáova. Když jsem ji prohlížel, padly zraky mé na nkolik

list z velkého psaného sešitu, kteréž svým neobyejn krásným a ze-

telným rukopisem pozornost mou k sob obrátily.

»To psal jist onen student, « pravil pítel, «který v protjším dom
bydlil a ped tymi týdny zemel. Jak z list zjevno, trpíval asto velkým

bolením zub. Je to etba velice zajímavá! Bohužel, že zbylo jen tchto

málo list, a toho byla celá kniha; moji rodie daH domácí paní studenta

pl libry hrubého mýdla za to. To je všecko, co jsem z toho ješt ulovil.

«

Já si ty listy vypjil, peetl je a chci je sdliti s vámi.

Nadpis byl:

Tetika bolení zub.

I

Teta dávala mi všelijaké sladkosti, když jsem byl malý. Moje

zuby je snášely a nekazily se tím. Nyní jsem dosplý a student, ale

ona mne stále kazí sladkostmi; íká totiž, že jsem básníkem.

n"
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Inu, nadání básnické snad mám, ale ne práv dost! Jdu-li nkdy
ulicí, pipadá mi, jako bych bloudil velkou knihovnou, která svými na-

plnnými píhradami knih pedstavuje jednotlivá patra dom.
Zde stojí obyejný píbh; tam dobrá stará veselohra, pak uené

knihy ze všech obor vdy, a naproti pokoutní literatura vedle dobrých,

vzdlávacích spis. A já si dovedu o všech tchto knihách ty nejkrás-

njší vci vymýšleti ! Ano, já mám nadání básnické, ale není ho práv
dost. Mnozí mají ho asi práv tolik jako já, aniž by proto nosili vývsní

štít nebo pásku s nápisem "básník«.

Dostali zrovna jako já dar boží, požehnání, které jest dost velké

pro každého jednotlivého z -nich, ale pece píliš malé, aby mohli ješt

jiné jím zásobovati. Dar tento jest jako slunení paprslek a napluje

srdce i mysl, napadá nás jako vn z kvtin nebo melodie, již jsme

jednou slyšeli a na kterou se stží mžeme upamatovati.

Nedávno veer sedl jsem ješt ve své jizb a byl bvch si rád

nco pkného peetl, ale neml jsem pohotov ani knihy ani asopisu.

Tu vlétl práv erstvý zelený list lipový v mé okno, prvan zanesl jej

oknem oteveným. Pozoroval jsem jemné žilky listu ; ervíek lezl po

nich, jako by chtl lupen podrobn prostudovati. Tu jsem si vzpomnl
na lidskou moudrost : my lidé lezeme rovnž po listu dokola a známe

jen to jedno, ale hned pak pednášíme o celém velikém strom, o ko-

eni, kmeni a korun. Velký strom je však Bh, svt, nesmrtelnost.

a z celku známe pece jen jediný, maliký hst.

Zrovna, když jsem takto pemýšlel, pišla teta Mille ke mn.
Ukázal jsem jí list s ervíkem a sdlil s ní své myšlénky o tom. 'i u

zasvitlo jasn oko její.

»Ty jsi básník,« pravila, "snad nejvtší všech, které máme! Do-

žij i-li se toho, pak chci ráda umíti. Od pohbu sládka Rasmusa vždy

mne naplovala úžasem tvoje obraznost.

«

To ekla teta Mille a políbila mne.

Kdo však byla teta Mille a kdo byl sládek Kasmus?

II

Tetika naší matky byla od nás dtí roxnž tetou nazývána. Teta

Mille, jiného jména jsme nemly pro ni.

Dávala nám vždy zavaeniny a cukroví, akoli to bylo velmi

zhoubné pro naše zuby. "Jsem již tak vi milvm dítkám slabá, « íká-

vala, "bylo by to urputné, nepáti jim trochu tch mlsek, na nž se tak

tesou.

«
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A proto mli jsme tetu tak hodn rádi.

Tetika byla stará panna, ano, pokud se pamatovati mohu, byht

vždycky stará, ale proto práv vypadala vždy stejn a zdálo se, že ani

nestárla V mladých letech svých trpívala bolením zub a tuze asto

a ráda o tom hovorívala, proež jí také její pítel sládek Rasmus v žertu

»Tetika bolení zub« íkával.

V posledních letech svého života nevail Rasmus piva, žil pouze

ze svých úrok. Chodil asto k tet a byl o nkolik let starší. Sám neml
zub, nýbrž jen nkolik erných pahýl.

"Jídával jsem v mládí mnoho cukroví," íkával nám dtem,

«potom lovk v stáí takhle vypadá! Pamatujte si to!"

»Ale pak tetika v dtství svém nikdy cukroví nejídala, nebo má
nejkrásnjší bílé zuby,« namítali jsme my.

»Ovšem, ona jich však též náramn šetí a spí v noci bez nich,«

odpovídal sládek Rasmus. To bylo ovšem zlomysln eeno a my dti

rozumly jsme tomu. Ale teta pravila, že je to žert a že to není tak zle

mínno. Jednou vyprávla teta pi pesnídávce, že mla v noci ošklivý

sen, že jí vypadl jeden zub. "A to znamená," pokraovala, »že ztratím

pravého pítele nebo pravou pítelkyni."

"Byl-li to falešný zub, pak to mže nejvýš znamenat, že ztratíte

falešného pítele,« pravil se smíchem sládek.

"Vy jste nezdvoilý starý pán!« zvolala teta rozhnvána tak, jako

jsem ji nikdy ani ped tím ani po tom nevidl.

Ale sotva pan Rasmus byl odešel, pravila nám teta Mille, že to

vše bylo pouhé škádlení starého pítele; on že je nejšlechetnjší lovk
na celém svt, a kdyby umel, bude ihned promnn nahoe v nebi

v malého andlíka.

Pemýšlel jsem mnoho o tomto promnní a tázal se sama sebe,

zda bych jej v novém jeho tvaru poznal.

Když byla tetika mladá a on pirozen též, ucházel se o její ruku.

Ale ona se píliš dlouho rozmýšlela, zstala pak » sedti" a stala se

starou pannou, ale zstala až do své smrti jeho vrnou pítelkyní.

Potom zemel sládek Rasmus.

Byl odvezen na hbitov v nejdražším voze umrlím, za kterým

kráel velký prvod pohební mnoha pán v uniformách a s ády.

Teta stála v erném šat s námi dtmi u okna
;
pouze bratíek,

kterého áp teprve ped osmi dny pinesl, nebyl pi tom.

Když poheb minul a celá ulice opt liduprázdná byla, chtla se

tetika vzdáliti od okna, ale já ji zadržel, ekal jsem posud na andlíka,
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nebo sládek Rasmus byl práv te malým okídleným božím dckem
a musil se okamžit zjeviti.

"Tetiko," pravil jsem, "že te pijde! Nemyslíš? Nebo snad áp,
až nám opt malého bratíka pinese, nám pivede andílka Rasmusa?«

Teta byla tímto plodem mé obraznosti celá zdrcena. "Z toho dí-

tte bude jednou velký básník,« pravila, a tento výrok opakovala po celý

as, co jsem do školy chodil, ba i po mé koniirmaci a opakuje ho ješt

ustavin, i co jsem již dávno studentem. Byla a jest mou nejvrnjší,

podílu nejvíc na všem beroucí pítelkyní, jak pi mých bolestech básni-

ckých, tak pi zub bolení ; nebo mívám, bohužel, obého asem dost

prudké záchvaty.

"Napiš jen svoje myšlénky," íkává, "a ulož je pak do zásuvky.

To dlával Jean Paul a stal se velkým básníkem, teba nebyl proto

práv mým milákem. Nenapíná vždy dost! Ty musíš však psáti napí-

nav, a já jsem pesvdena, že to svedeš!"

Tak íkávala moje teta, a následující noci ležel jsem vždy beze sn
na svém loži, srdce plné vroucí touhy, plné tísn a slasti, stát se opravdu

básníkem, kterého teta ve mn tušiti se domnívala. Ano, trpl jsem bo-

lestmi básnickými, ale ach! jsou ješt vtší bolesti, a to jest — bolení
zub. To vstalo a pilovalo v mých zubech, a já byl bídným, kroutícím se

ervem pozemským s pytlíkem bylin na tvái a španlskou mouchou
za uchem.

»To znám z vlastní zkušenosti!" íkala teta. Vlídný úsmv hrál

pi tom kol jejích úst a zuby její se leskly tak bílé

!

* *

*

Ale nyní musím pokroiti k novému oddlení ve své povídce a

v povídce své tetiky.

111

Já se pesth^oval a bydlím od ty nedl v svém novém pokoji.

Nedávno mluvil jsem s tetou o svém novém byt. "Bydlím u tiché ro-

diny, která se o mne docela nestará, teba bych tikrát po sob zvonil.

Jinak není dm docela tichý, naopak, shon a ruch lidí a vítr a neas
doléhají na mne se všech stran. Mj pokoj jest práv nad prjezdem,

a kdykoliv njaký vz vjíždí nebo vyjíždí, hýbají se všecky obrazy na

mých stnách. Dvée se s takým rachotem a takou silou zavírají, že bys

myslil na zemtesení. Ležím-Ii v posteli, cítím rány ve všech údech;

ale to prý sílí nervy. Je-li vítr — au nás je skoro ustavin — tu hou-

pají se venku dlouhé okenní háky sem a tam a s teskem tlukou o ze.
Naproti ve dvoe domovní zvonek souseda zazní pi každém nárazu
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vtru. Obyvatelé domu chodí jednotliv veer dom, asto i pozd v noci,

ano asto až i k ránu. Nade mnou zrovna bydlí uitel hudby, který

dává hodiny na lesní roh, a on vždy jest poslední ze všech, ale nejde

hned spát, nýbrž tžkým krokem v pobitých botách koná malou plnoní
procházku ve svém pokoji.

Zevních oken tu není, pouze rozbité okno, které ovšem moje do-

mácí papírem zalepila. Ale vítr pece pronikne trhlinou a vvdá zvuk

jako velká bzuící moucha. To je má domácí hudba. Usnu-ii pak pece,

bývám po krátké dob zbuzen kokrháním kohouta ; nebo kohout a sle-

pice oznamují nám z chlívka sklepního nájemníka, že jitro se blíží.

Malí pony, nemající chlévu svého, nýbrž uvázaní v prkenném pa-

žení pod schody, tlukou na dvée a na prkennou stnu, aby se trochu

pohybovali.

Jitro svítá, a vrátný, který spí se svou rodinou v podkroví, hlo-

mozí dol sestupuje po schodech. Deváky klapají, vrata se s teskem

otvírají a zavírají, až se celý dm tese, a to když pešlo, zane soused

hoejší nade mnou odbývati svá tlocviná cviení ; zvedá v každé ruce

tžkou železnou kouli, ale nedovede je udržeti, a tak padají opt a opt
na podlahu, zatím co souasn mládež do školy se ubírající s kikem a

hlomozem po schodech se ítí. Jdu k oknu a otevru je, a to mne oberství,

t. j., je-li vbec zde istý vzduch k vdechování, v zadní ásti domu bydlí

totiž ciditelka rukaviek a zápach vodiky na skvrny nepispívá práv
k istot vzduchu.

Jinak je to však zcela píjemný dm a já bydlím u .tiché' rodiny.

Tak jsem popsal tet svj nový byt. Ovšem byl mj popis ponkud
živjší; nebo ústní pednáška dlá vždy svžejší dojem než psané slovo.

»Ty jsi básník !« zvolala teta unesena, "napiš jen rychle, co jsi vypravoval,

ty's druhý Dickens ! Tvj sloh se mi skoro ješt lépe líbí než jeho. Po-

pisuješ svj byt, že lovk jej skuten vidí ped sebou, až mráz jde pi
tom po tle! Básni dále, pidej k tomu ješt jen nco živého, lidi, za-

jímavé lidi, nejlépe lidi nešastné!"

Tak jsem vskutku popsal dm s jeho hlomozem a shonem, ale

bez lidí a bez dje. To pišlo teprve pozdji.

IV

Bylo to zimního veera po ukonení divadla
;
povtí bylo strašlivé,

vánice, že stží bylo lze pokroiti.

Teta byla v divadle, a já jsem jí slíbil, že ji po divadle dom
vyprovodím. Ale lovk se stží sám udržel, neku-li aby ješt jiné vedl

a podporoval. Drožky byly všecky zabrány, a teta bydlela daleko od
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divadla v mst. Ale mj byt byl na stéstí docela blízko a nebýti toho,

byli bychom musili hledati útulku v strážnických budkách.

Bedli jsme doslovn v hlubokém snhu a stží jsme ve víru vlok
se dostávali pracn ku pedu. Já držel tetu a strkal ji ze všech sil

;

dvakrát jsme ovšem upadli na zem, ale pokaždé velmi mkce.
Konen dorazili jsme k mým dveím, kde jsme sníh se sebe

setásli, i po schodech jsme stále sníh oklepávali a zbylo ho ješt hojnost

na našich šatech, aby podlaha v pedpokoji byla jím posypána. Odložili

jsme šaty svrchní i spodní i vše, eho se mohlo postrádati. Moje domácí
pjila tet suché punochy a ranní epeek; pravila, že to je velice nutné,

a dodala, že teta nemže dom v takové noci, ale kdyby chtla vzíti za

vdk její jizbou, upraví jí na pohovce stojící za zavenými dvemi mého
pokoje rychle lože.

A to se stalo.

V mých kamnech byl ohe rozdlán a samovar na stl postaven,

a tu bylo docela útulno v mém malém pokoji, akoliv ne tak pkn
a pohodln jako u tety, kde v zim vždy dvée i okna jsou hustými

záclonami zavšena a dvojaté koberce, podložené temi vrstvami papíru,

podlahu pokrývají; tam sedí se jako v dobe uzavené teplým vzduchem
naplnné láhvi; ale jak jsem ekl, i u mne bylo dosti útulno, venku však

zuila boue dále.

I tet bylo docela volno, priSla na dny svého mládí, na sládka,

staré upomínky.

Vzpomínala na dobu, kdv mi vyrostl první zub, a jak jásala nad
tím celá rodina.

První zub ! Zub nevinnosti ! Svítící jako malá bílá krpj mléka,

mléný zub.

Pak pišel jiný a opt jiný, pak byla jich celá ada jeden vedle

druhého, nejrozkošnjší dtské zoubky, jaké lze si pedstaviti, a pi-ece

byly to jen první zuby, ne ty pravé, které musí na celý život vydržeti.

Pak i ty pišly, a zuby moudrosti, krajní v adách, které se rodí

v bolestech a s velkými potížemi.

Ale tratí se opt jeden po druhém, všecky ješt ped uplynutím

své služby, pak i poslední zub zmizí, a to není žádný svátek, nýbrž

den žalu.

Pak jsme staí, teba humoru neubývalo.

Takové myšlénky a hovory nejsou práv veselé, ale pece jsme

mluvili o tom všem, probírajíce upomínky mého dtství, a hovoili jsme

a hovoili a- byla již plnoc, když teta odešla na lože do vedlejšího pokoje.

"Dobrou noc, mé drahé dít!« volala za mnou, »lcží se mi tu zcela

dobe, jako doma v mé posteli.

«
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Pak se utišila a usnula, ale licho nezavládlo v dom ani venku.

Boue tásla okny, tískala dlouhými visícími háky oken podél zdí

a zvonila zvonkem ve dvorku souseda. Obyvatel hoejšího patra pišel

dom ; vykonával i tenkrát svou malou noní procházku, odhodil pak

boty a uložil se do postele; ale chrápal, že jsem jej svýma dobrýma
ušima slyšel i skrze strop.

Já neml klidu a usnouti jsem nemohl. Boue se rovnž netišila,

naopak ješt spíš se rozpoutala. Vítr zpíval a huel své zvláštní melodie,

a tu zaly náhle mé zuby oživovati ; bzuely a zpívaly též svým zp-
sobem, a melodie slula : velké bolení zub.

Od okna táhlo oste. Msíc padal na podlahu. Paprsky jeho pi-

cházely a míjely podle mrak v boui venku picházejících a mizejících.

Byl to takka boj stín a svtla, ale brzy zdálo se, že stín na podlaze

pevládá a houstne v postavu. Já vidl, jak se nco pohybovalo, a cítil

jsem ledov studený chlad.

Na podlaze sedla dlouhá, tenká postava, jako když dít kamínkem
nco na tabulku vykreslí, co má pedstavovati lovka

;
jediná tenká ára

je tlo, druhá napí jsou ruce, nohy jsou také vždy jedna ára a hlava

jest jakýsi kruh s mnohými rohy. Brzy však byla postava zetelnjší;

dostala jakýsi šat, docela sice prsvitný a tenký, ale pece naznaoval, že

patí pohlaví ženskému.

Nyní slyšel jsem bzuení. Vycházelo od ní, i byl to vítr, který

jako srše na polepeném okn harašil?

Ne, byla to ona sama, paní bolest zub! Její hrza Satania inernalis,

Bh nás milostiv ochrauj ped její návštvou.

»Zde je dobe býti,« bzuela, »zde je pro mne byt! Bahnitá pda,
rašeliništ. Zde komái bzueli jedovatými sosáky. Mám nyní žihadlo,

které musí býti na lidských zubech nabroušeno, a zuby onoho mladíka

tam jsou tak bílé a tak se lesknou. Posud odolaly cukru i kyselostem,

horku i zim, slupkám oechovým i peckám sliv, ale te chci chvti

a tásti jimi a prvan hnáti do jich koen, aby notn prostydly.«

To byla hrozná e a to byl strašlivý host!

»Nuže, ty jsi básník,« pravila. »Nu, já t nauím básniti, zasvtím

t do všech rozmr bolesti, železo a ocel vženu do tvého tla a dotknu

se všech nitek tvých nerv a budu škubati jimi.«

Tu mi bylo, jakoby mi žhavé sídlo bylo dásnmi protaženo, já

se obrátil a zkroutil.

»Ty máš výtené ozubí,« pravila, "pravé varhany, abych tam hrála.

Ohromný koncert na haru úst, s bubny a troubami, s klarinetem a lesním

rohem v zubu moudrosti ! Ano, ano, velkolepý jsi básník, a bude to hudba

velkolepá!"
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A hrála skuten a strašn pi tom vypadala, i když nieho nebylo

z ní vidti než ruce — ty strašné ruce s dlouhými, kuželovitými prsty.

Ach, každý jednotlivý z nich byl nástroj muicí. Palec a ukazováek

mly po klestích a šroubu, prostedníek konil v hrotnaté sídlo, prste-

níek byl nebozezem a malíek stíkakou s jedem komáím.
»Já t již nauím poetice: velký básník — velké bolení zub, malý

básník — malé bolení zub!«
«Ó, nech mne býti jen malým !« prosil jsem. "Nechci býti básníkem

vbec a nejsem jím též. Mám nkdy asem básnické nápady, zrovna jako

záchvat bolení zub! Odejdi, prosím t, odejdi !«

"Poznáváš te, že mocnjší jsem než poesie, fantasie, mathematika

a hudba?" pravila. "Mocnjší než všecky ty namalované a do mramoru

vytesané pocity? Jsem starší než všecky dohromady. Narodila jsem se

tsn vedle Ráje, zrovna tam, kde fií vítr a mokré houby vyrážejí. Já

pinutila Evu, že si v studeném povtí šaty natáhla a Adam s ní. Mžeš
si pomyslit, jak silná byla první bolest zub!«

"Vím všecko," pravil jsem, »ale jen odejdi, odejdi!"

"Ano, sHbíš-li mi, že zanecháš básnictví a nikdy již verš psáti

nebudeš, ani na papír, ani na tabulku, ani na jiný psací materiál, slyšíš?

Pak t pustím, ale jak zaneš básnit, dostavím se znova !«

"Písahám ti to,« pravil jsem, »ale nedej mn nikdy již vidti

t a o tob zvdti!"

"Uvidíš mne opt, ale v plnjší a tob milejší postav než v tomto

okamžiku mne vidíš. Uzíš mne jako tetu Mille, a já ti eknu : Básni jen

dále, milý hochu, básni, ty jsi snad nejvtší básník, kterého máme; sotva

však mi uvíš a zaneš básniti, složím k tvým veršm hudbu a budu

ji provozovati na harmonice tvých úst, milé dít! Vzpome si na mne,

až tetu Mille opt uvidíš!" Pak zmizela.

Na rozlouenou dostal jsem ješt do dásní silné žhavé rýpnutí

jehlou, ale bolest brzy povolila, a tu mi bylo, jakobych se klouzal po

hladkém zrcadle vodním, kde bílé lekníny s širokými zelenými listy kol

mne se houpaly, vadly, utrhávaly se a klesaly, a já s nimi v pokoji

a klidu uvolnný.

"Umít, roztátí jako sníh,« znlo a plo to z vody, »odpaiti se

jako mrana, zajíti jak mrana." Vodou kmitala ke mn veliká záící jména
jako nápisy na vlajících trofejích, záruky nesmrtelnosti — psány na

kídla jepice.

Mj spánek byl hluboký, beze snu. Neslyšel jsem hukot boue
ani tískání vrat, ani cinkání zvonku ve dvoe u souseda, ani hlunou
gymnastiku, kterou soused truba nade mnou provozoval.

Blaženost I
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Tu zafiel náraz vtru oknem, až se zatarasené dvée do vedlejšího

pokoje rozletly. Teta vytrhla se ze spaní, obula a oblekla se rychle

a vešla ke mn.
»Spal jsi spánkem spravedlivých," pravila pozdji ke mn, »a já

nemla odvahy, t probuditi.

«

Když ráno jsem procitl a oi otevel, zapomnl jjsem docela, že

teta byla v dom ; ale hned mi to napadlo a v témž okamžiku stál zjev

bolesti zub z dnešní noci pede mnou. Sen a skutenost splývaly spolu.

»Ty's pece již vera veer, když jsme si dali dobrou noc, nieho
víc nepsal ?« ptala se. »Byla bych si pála, abys byl psal, ty jsi již

mj básník a zstaneš jím pro vždycky.

«
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Zdálo se mi, jakoby se šibalsky pi trn usmívala. Nevdl jsem

vskutku, byla-li to má vlastní dobrácká teta Mille, která mne tolik milovala,

ili ona strašlivá, které jsem dnes v noci písahal.

"Básnil jsi nco, mé drahé díté?«

"Ne, ne,« zvolal jsem, »vždy jsi teta Mille !«

»Kdo jiný? Ovšem."

A byla to vskutku teta Mille. Pak mne políbila, sedla do drožky

a jela dom.
Ale já napsal všecko, co tu psáno. Nejsou to verše a nesmí to

býti nikdy vytištno. — —
Zde konil rukopis.

Mj mladý pítel, budoucí kupecký pomocník, nemohl sehnati

další. Šlo to do svta jako obálky na slaneky, sýr a hrubé mýdlo

a vyplnilo své poslání.

Sládek umel, teta umela, umel student, jehož myšlenkové

hvzdky se dostaly do sudu. Všecko šlo do sudu. A to je konec po-

vídky — povídky

o let » bolest ^iibau.
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Tu picházel po silnici voják pochodem. "Jedna, dv, jedna, dvé!«

Ml svj tlumok na zádech a šavli po boku, jelikož byl na vojn,

a nyní byl na cest k domovu. I potkal na íilnici starou arodjnici;

byla tuze ohyzdná, spodní pysk visel jí až do polovice ader. Pravila:

"Dobrý veer, vojáku! Jak hezkou šavliku máš a veliký tlumok! Ty's

opravdovský voják! Nu, máš dostati tolik penz, mnoho-li chtít budeš !«

)>Dkuji pkn, stará arodjnice," pravil voják.

» Vidíš tam ten veliký strom ?« pravila arodjnice a ukázala na

jeden sirom. který stál vedle. »Jest uvnit celý dutý! Vylezcš-li až na

vrchol, uvidíš díru, kterou se smekneš a dostaneš až dolil hluboko do

stromu. Uvážu ti provaz okolo tla, abych t mohla opt vytáhnouti, až

mne zavoláš!"

»A co mám tam dole ve strom poít ?« ptal se voják.

"Penz pinésti!" pravila arodjnice. "Vz, že když se dostaneš

na dno stromu, octneš se v dlouhé chodb; tam je docela jasno, jelikož

13
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tam víc než sto lamp hoí. Pak rozpoznáš tri dvée. Mžeš je otevíti,

nebo klí trí v nich. Jak vstoupíš do první komory, uzíš na zemi velkou

bednu, na které sedí pes. Má dv tak velké oi jako šálky, ale to t
nesmí polekati! Dám ti svou mode kostkovanou zástru, tu rozložíš po

podlaze; pisko pak rychle a chop psa a posa jej na mou zástru,

otevi bednu a vyber penz, mnoho-Ii chceš. Je to všecko samá m;
ale chceš-li radji míti stíbro, musíš vstoupiti do nejbližší komory, tam

sedí pes, který má oi jako mlýnská kola, ale toho se nemusíš lekat,

posa jej jen na mou zástru a naber si penz. Chceš-li však míti zlato,

mžeš je také dostati, mnoho-li jen ho uneseš, vstoupíš-li do tetí ko-

mory. Ale pes, který táni na bedn s penzi sedí, má dv oi, každé

veliké jako »kulatá vž«. V, to je zlý pes. Ale proto nesmíš se lekat.

Posa ho jen na mou zástru, tak ti nieho neudlá, a vezmi si z bedny

zlata, co budeš chtít.

«

»To není tak špatné,« pravil voják. >>Ale co mám tob dát, ty

stará arodjnice? Nebo nco, to si mohu pomyslit, budeš asi pece chtíti !«

»Ne,« piravila arodjka, wani halíe jediného nechci. Mn jen pi-

neseš staré kesadlo, které má babika tam zapomnla, když byla dole

naposled.

«

"Dobrá, « pravil voják, »uvaž mi provaz okolo tla.«

"Zdejest!" pravila arodjnice, "a zde jest má modrá kostkovaná

zástra !«

Pak vyšplhal se voják na strom, prolezl derou dol a stál te,

jak to urila arodjka, dole ve veliké chodb, kde mnoho set lamp hoelo.

Nyní otevel první dvée. Ha, tu sedl pes s oima velkýma jako

šálky a civl na nho.
»Ty's mi hezký chlapec, « pravil voják, posadil jej na zástru aro-

djnice a vybral tolik mák, co se do jeho kapes vešlo, zavel pak

bednu, posadil psa opt na ni a odešel do druhé jizby. Tisíc ábl!
Tam sedl pes s oima jako mlýnská kola. »Neml bys tak pílis^na

mne umt,« pravil voják, »mohl bys lehko dostat bolení oí,« a s tím

posadil psa na zástru arodjnice; ale když spatil tolik stíbrných penz
v bedn, odhodil všecku m a naplnil si kapsy i tlumok samým stí-

brem. Nyní šel do tetí komory. Ale to byla hrza! Pes tam sedící ml
opravdu oi veliké jako »kulatá vž«, a ty se mu toily v hlav jako kola.

»Dobrý veer !« pravil voják a salutoval, nebo takového psa ješt

posud nevidl; ale když si jej déle prohlédl, tu si pomyslil: «A te
dost!« pozvedl jej a posadil na zem a bednu otevel. Chra nás Pán

Bh! Co tu bylo zlata! Za to mohl koupiti celou Koda i cukrová

prasátka kuchaek i všecky cínové vojáky, bie a houpací kon celého

svta! Ba, to bylo penz! Nyní vyházel voják všecko stíbro, jímž si
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naplnil kapsy i tlumok, a nahrál zlata místo nho, ba všecky kapsy,

tlumok, áku i boty jím naplnil, že sotva hýbati se mohl. Ted ml
penz! Psa posadil opt na bednu, pirazil dvée a volal pak stromem

nahoru.

"Vytáhni mne již, stará arodjnice !«

"Máš také mé kesadlo?« ptala se arodjka.

"Skuten, « pravil voják, »na to jsem docela zapomnl." A nyní

šel a vzal je. arodjka jej vytáhla nahoru, a tu stál opt na silnici,

kapsy, boty, tlumok a áku plny zlata.

»Co budeš dlat s kesadlem?" ptal se voják.

»Po tom ti není nieho,« pravila arodjnice, "dostaTs peníze, dej

mi te kesadlo!«

"Larifari,« pravil voják, »hned mi ekneš, co s ním chceš, nebo

jinak vytáhnu šavli a srazím ti hlavu.

«

«Ne,« ekla arodjnice.

A tak jí voják hlavu usekl. Te tu ležela ! Ale on svázal všecko

své zlato do její zástry, vzal zástru jako ranec na záda, stril kesadlo do

kapsy a šel rovnou cestou do msta.

To bylo pkné msto, a on šel do nejpknjšího hostince, žádal

nejlepší pokoje a pokrmy, které jedl nejradji ; nebo byl bohatý maje

tolik penz!
Domovníku, jenž mu ml cídit boty, zdálo se ovšem, že jsou to

zvláš sešlé boty na takového bohatého pána, ale ten posud si nových ne-

koupil. Teprv druhého dne dostal boty, které se daly vidt, a velmi jemné

šatstvo. Nyní byl z vojáka vznešený pán, a vypravovali mu o veškeré

nádhee msta a o králi a jak rozkošná princezna jest dceruška jeho.

"Kde pak lze ji vidti ?« ptal se voják.

"Nelze jí vbec vidti,« znla odpov. "Bydlí ve velkém mdném
zámku kolem chránna mnohými zdmi a vžemi. Nikdo mimo krále ne-

smí k ní ani od ní, jelikož bylo vštno, že se provdá za prasprostého

vojáka, a toho nesmí král strpti."

"Chtl bych ji vidt,« myslil si voják, ale k tomu práv nemohl

dostati dovolení.

Žil tedy vesele na zda Bh. Chodil do divadla, jezdil do krá-

lovské zahrady a rozdal chudým mnoho penz, což bylo hodné od nho.
Vdl ješt z dob dívjších, jaká to je bída, když nemá lovk ani

halée. Nyní byl bohat, ml jemné šatstvo a získal mnoho pátel, kteí

všichni íkali, že je dobrý hoch, pravý kavalír, a to se líbilo vojákovi

velice, .ležto ale denn peníze pouze vydával a nikdy nieho nepijímal,

zbyly mu naposled ješt dva halée, a nyní musil z nádherných komnat,

jež posud obýval, vysoko nahoru do jM)dkro\ní svtniky tsn pod
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stechou, musil si sám své boty cíditi a sídlem zašívati, a nikdo z pátel

jeho nepišel k nmu, jehkož by musili po tolika schodech vystupovati.

Byl veer docela tmavý a on si nemohl ani svtla opatiti; ale

tu si náhle vzpomnl, že zbyl oharek v kcsadle, které vynesl z dutého

stromu, kam pomohla mu arodjnice vniknouti. Pinesl kesadlo a vy-

táhl oharek, ale v tom, co kesal a jiskry z kemene lítaly, rozlétly se

dvée a pes, který ml oi velké jako šálky a jejž vidl dole pod stromem,

stál ped ním a pravil: >>Co porouí mj pán?«

»Co to?« pravil voják, "to je podivné kesadlo, když pomocí jeho

dostati mohu, co jen míti chci! Opat mi trochu penz, « pravil ke psu,

a huš, již byl ten tam, a hus, již byl opt zde a držel velký pytlík plný

penz v tlam.

Nyní vdl voják, jaké to bylo nádherné kesadlo. Zakesal-li

jednou, vždy pišel pes, který sedl na bedn s mdí; zakesal-li po

druhé, pišel len, který stíbro hlídal, a když po tetí zakesal, pišel ten,

který zlato hlídal. — Nyní opt sestoupil voják dol do nádherných

komnat, ukázal se v krásných šatech, a tu poznali jej hned všichni

dobí pátelé a velice si na nm zakládali.

Tu pomyslil si jednou: »Je to pec nápadné, že nelze princeznu

ani spatiti! Je prý neobyejn krásná, tvrdí každý, ale co to mže býti

plátno, když stále sedti musí v tom mdném zámku s tolika vžmi.

Což není možná, abych ji spatil?"

))Kde jest jen mé kesadlo?" Zakesal, a huš, již tu byl pes s oima
velkýma jak šálky.

»Jest sice hluboká noc,« pravil voják, »ale pece bych tuze rád

vidl princeznu, teba jen na okamžik!"

Pes byl hned ze dveí a dív než si voják pomyslil, vidl jej opt
i s princeznou. Sedla spící na hbet psa a byla tak sliná, že každý

vidti mohl, že to byla skutená princezna. Voják se nezdržel, aby jí

nepolíbil, nebo byl pravým vojákem.

Pes bžel na td s princeznou opt zpátky; ale když bylo jitro

a král s královnou pi snídaní sedli, pravila princezna, že mla v noci

velmi podivný sen o jednom psu a vojáku. Jela prý na psu, a voják prý

jí dal hubiku.

»To by bylo nco pkného !« pravila královna.

Ted mla jedna ze starých dvorních dam v nejbližší noci bdíti

u princezniny postele, aby vidla, zda-li to byl skutený sen, ili co jiného.

Voják roztoužil se strašliv po princezn, a tak pišel opt pes

v noci, vzal ji a bžel co mohl, ale stará dvorní dáma si natáhla juchty

a bžela zrovna tak rychle za ním. Když vidla, že zmizeli v jednom

velkém dom, pomyslila si: »Vím te, kde to jest!« a nakreslila kusem
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kídy veliký kíž na dvée. Píik šla dom a ulehla, a pes opt se vrátil

s princeznou. Ale když vidl, že byl dm, kde bydlil voják, oznaen
kížem, vzal rovnž kus kídy a udlal kíž na všecky domy v celém

mst. A to bylo tuze moudré, nebo te nemohla dvorní dáma najíti ty

pravé dvée, nebo na všech byly kíže.

asn ráno pišel král, královna, stará dvorní dáma i všichni

dstojníci, aby zvdli, kde byla princezna.

»Tady je to!« pravil král, když spatil první kížem oznaené dvée.

»Ne, tamhle je to, milý mužíku !« pravila královna, uzevši druhé

dvée kížem oznaené.

»Ale tuhle je kíž a tamhle je kíž !« volali všichni; kam pohlédli,

tam byly kíže na vratech. Tu ovšem nahlédli, že bylo marné všecko

hledání.



106 KRESADLO

Ale královna byla paní neobyejn moudrá, která umla víc než

v koáe jezditi. Vzala své velké zlaté nžky, rozstrihla velký kus hedvábné

látky a ušila z ní malý, hezounký pytlíek, ten naplnila jemnou krupicí

a pivázala jej princezn na krk, pak udlala do pytlíku dirku, tak že

krupice celou cpstu, kudy princezna projela, posypati musila.

V noci pišel pes opt, vzal princeznu na záda a bžel s ní

k vojákovi, který ji srden miloval a byl by tuze rád princem, aby si

ji mohl vzíti za ženu.

Pes docela si nepovšimnul, jak krupice po celé cest od zámku

až k oknu, kudy s princeznou k vojákovi bžel, byla rozsypána. Te vidli

to z rána král i královna zeteln, kde byla jejich dcera, a tu sebrali

vojína a vrhli jej do vzení.

Tam te sedl. Ach, jak temno a nudn bylo tam ! Také mu ekli

:

"Zítra budeš povšen !« To nebylo zrovna líbezné na poslech, a k tomu

nechal ješt své kesadlo v hostinci. Ráno mohl železným mížením svého

malého okénka vidti, jak lidstvo chvátá z msta, aby shlédlo jeho po-

všení. Slyšel bubny a vidl pochod voják. Všichni lidé bželi k popravišti

;

mezi nimi byl i jeden ševcovský ueník v záste a trepkách ; utíkal tak

rychle, až mu jedna trepka odletla a to pímo proti zdi, za kterou voják

sedl a mížemi železnými vyhlížel.

"Poslyš, svíko, neteba ti tak pospíchati," pravil voják k nmu,
» nebude z toho beztoho nic, pokud já nepijdu. Chceš-li dobhnout do

mého pedešlého bytu a pinésti mi moje kesadlo, dostaneš tyi groše.

Ale bž a vezmi nohy na ramena !« Svíko chtlo získati tyi groše

a letlo jako šipka do bytu vojákova, pineslo kesadlo, dalo je vojákovi

a — te to uslyšíme.

Venku za mstem byla vystavena veliká šibenice; kolem stáli

vojáci a mnoho set tisíc lidí. Král a královna sedli na nádherném trnu
zrovna naproti soudcm a celé rad.

Již stál voják {lahoe na žebíku, ale když mu chtli provaz klásti

kol hrdla, pravil, že vždy každému ubohému vin niku, než trest svj vy-

trpí, nevinné pání se vypluje. On že by si ješt rád zakouil dýmku
tabáku, vždy to bude ta poslední, které se mu na tom svt dostane.

Toho mu král nechtl odepíti, a tak vzal voják své kesadlo

a kesal, jednou, dvakrát, tikrát! Hic, tu stáli všickni psi. Ten s oima
velkýma jako šálky, ten s oima jako mlýnská kola a ten s oima velkýma

jako ,kulatá vž'. >>Pomozte mi, abych nebyl povšen !« pravil voják, a tu

vrhli se psi na soudce a celou radu, chytili jednoho za nohy a jiného za

nos a hodili je mnoho sáh do vzduchu, tak že pi pádu se rozbili na

samé kousky.
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"Já nechci," pravil král, ale nejvtší pes chytil jej i s královnou

a hodil je za všemi ostatními. Tu se vojáci lekli, a veškerý národ zvolal:

»Milý vojáku, ty bu naším králem a vezmi si slinou princeznu!"

Na to posadili vojáka do královského koáru, a všichni ti psi

tanili ped ním a kieli: »Hurá!« a kluci pískali na prsty a vojáci

vzdávali zbraní est. Princezna vyšla z mdného zámku a stala se

královnou, a to se jí dobe líbilo ! Svatba trvala plných osm dní, a psové

sedli spolu pi tabuli a civli až bda!





KVTINY MALE IDY

MK UliOHE KVKTINY .ISOf

I)0("EI.A SVADLÉI-





Mé
ubohé kvtiny jsou docela svadlé!« pravila malá Ida. » Vera

veer byly ješt tak krásné a nyní visí všecky kvty uschlé! Pro
to dlají?" ptala se studenta, na pohovce sedícího. Mla ho velmi

ráda; iimel vypravovat nejnádhernjší pohádky a vystihovati nej-

žertovnjší obrázky: srdce s mladými tanícími dívkami uprosted; kv-
tiny a velké zámky, jichž dvée se otvírati mohou. Ano, byl to veselý

student! »Pro vypadají kvtiny dnes tak bezbarv ?« ptala se opt
a ukázala mu na velkou, úpln švadlou kytici.

»Víš, co jim chybí ?« ptal se student; "kvtiny byly dnes v noci

na plesu a proto te svšují hlaviky."

»Ale kvtiny neumjí taniti," pravila malá Ida.

»0 ano!« pravil student, "jakmile se setmí, a my lidé spíme, tu

poskakují vesele kolem; skoro každé noci mají ples.«

"A nemže žádné dít na ples pijíti ?«

"Ano,« pravil student, »malé, hezounké sedmikrásky a konvalinky."

»A kde taní nejkrásnjší kvtiny?" ptala se malá Ida.

"Nebyla jsi nkdy ped branou u velkého zámku, kde král \ lét

bydlí a je krásná zahrada s tolika kvtinami? Vidla jsi pece labut,

které k tob piplují, házíš-li jim drobty peiva. Tam bývá skuten velký

ples, to mi mžeš viti.jj

"Teprve vera byla jsem se svou maminkou venku v zahrad,"

pravila Ida, »ale všecky listy byly již se strom a nebylo tam již kvtin.

Kde jsou? V lét jsem jich vidla tolik"

"Ty jsou uvnit v zámku," pravil student. "Musíš vdt, že jakmile

král a jeho všichni dvoané do msta se odsthují, tu odbhnou kvtiny

ihned ze zahrady na zámek a jsou veselé. To bys mla jednou vidti.

Dv nejkrásnjší rže posadí se na trn a pedstavují krále a královnu.

Velké kohoutí hebínky postaví se s obou stran, stojí a uklánjí se. To
jsou komorníci. Pak pijdou všechny hezké kvtiny a zane velký ples. Modré
lialky pedstavují malé kadety námonické, taní s hyacinty a krokusy,

které ,sleno' oslovují. Tulipáni a ohnivé lilije jsou matronv a dávají

pozor, aby se hezky pkn tanilo a všecko hezky v poádku odbývalo."



112 K\J-:TI.\ ) MALE IDY

»Alc,« ptala se malá Ida, »ncní tu nikoho, kdo by kvtiny /.a to

k soudu hnal, že taní v královském zámku ?«

»Není tu nikoho, kdo by o tom co uritého vdél,« pravil student.

»Sem tam v noci pijde ovšem starý zámecký správce, který tam dohlížeti

má. Sotva však kvtiny uslyší chestiti jeho velký svazek klí, utichnou

zcela, ukryjí se za dlouhé záclony a vystrkují hlaviky. ,Cich mi praví,

že tu jsou v sále kvtiny,' íká starý kastelán, ale vidti jich nelze.

«

«To je veselé !« pravila malá Ida a zatleskala. »Ale což bvch ne-

mohla též vidti ty kvtiny ?«

"O ano," pravil student, '>nezapome jen, jakmile opt vyjdeš,

podívati se oknem, tu je jist uvidíš. To jsem uinil dnes ráno, tu ležel

dlouhý žlutý narcisek v pohovce a protahoval se; to byla jedna dvorní dáma.«

"Pijdou tam také kvtiny z botanické zahrady? Mohou pod-

niknouti tak dalekou cestu?"

"Ovšem," pravil student, »nebo jak se jim jen zachce, mohou
lítati. Což nevidla jsi nádherné motýly ervené, žluté a bílé? Vypadají

skoro jako kvtiny a byly jimi též. Vyskoily se stonku hodn vysoko

do vzduchu a zaly pak tlouci svými listy jako malými kidélky a pak

odlétly. Ježto byly hodný, bylo jim dovoleno lítati i ve dne, nemusily

picházet domij a sedti tiše na stonku, a tak se staly jejich lístky sku-

tenými kídly. To jsi vidla sama! Možné by také bylo, že kvtiny

v botanické zahrad nebyly ješt nikdy v královském zámku, aneb že

by nevdly, že tam v noci bývá tak veselo. Proto chci Ti nyní nco
íci, emu by se professor botaniky vedle bydlící — znáš jej pece? —
velice podivil. Pijdeš-li do jeho zahrady, musíš jedné z kvtin vypravovati,

že je venku na zámku velký ples. Tu ona to ekne hned všem ostatním

a ony odletí. Když pak pijde professor ven do své zahrady, nebude tam

ani jediné, a jemu bude nepochopitelno, co se stalo s nimi.«

"Ale jak to mže kvtina kvtin vyprávti? Kvtiny pece mluviti

nemohou !"

"Ne, dopodrobna nemohou!" odpovdl student, »ale rozumjí si

znameními! Což jsi nevidla ješt, že se kvtiny, sotva zavane jemný v-
térek, uklánjí a všemi zelenými lupínky pohybují? To je zrovna tak ze-

telné, jakoby mluvily."

»A rozumí professor této ei v znameních?" ptala se Ida.

»0 zajisté! Jednoho dne sešel professor dol do své zahrady

a zpozoroval, jak velká kopiva nádhernému ervenému karafiátu listím

znamení dávala; pravila: ,Jsi velmi krásný a mám t od srdce ráda!'

Ale takové vci professor netrpí. Proto klepl kopivu pes listy, což jsou

její prsty, ale spálil se a od té doby se nedotkne již žádné kopivy."

))To je k smíchu!" pravila malá Ida a smála se.
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»Jak lze takového nco dtem namlouvati!* pravil mrzutý kance-

láský rada, který pišel na návštvu a sedl v pohovce. Neml rád

studenta a bruel vždy, když vidl, že vystíhává žertovné, komické

obrázky, brzy muže, visícího na šibenici a srdce v ruce držícího, nebo

byl zlodjem srdcí; brzy starou arodjnici, která jezdila na koštti

a muže svého nesla na nose. To neml kanceláský rada rád a tu

íkával vždy jako v tomto okamžiku: »Jak lze takové vci dtem na-

mlouvati! To jsou samé hlouposti.* ,

Ale malá Ida shledávala vše velmi veselé, co jí student o kv-
tinách vypravoval, a myslila na to mnoho. Kvtiny svsily hlaviky,

ponvadž byly zemdleny noním tancem; byly jist nemocny.

Tu šla s nimi ku všem ostatním svým hrakám, stojícím na ma-

lém, hezkém stolku, a celá zásuvka byla plna loutek. V loutkové po-

stýlce ležela její loutka Sofínka a spala, ale malá Ida pravila k ní:

"Bohužel, Sofinko, musíš vstáti a pro dnešní noc se spokojiti se zásuvkou;

ubohé kvtiny jsou nemocny a tu musí si lehnouti do tvé postele. Snad

budou potom zas svží a zdravé « kouc vzala loutku, která vypadala

velmi rozmrzelá a neekla ani jediného slovíka, nebo ji mrzelo, že ne-

mohla zstati ve své postýlce.

Pak položila Ida kvtiny do loutkové postýlky, stáhla pes n
malou pikrývku a pravila, aby te hezky tiše ležely, že jim pak

aj uvai-í, aby byly opt erstvý a zdrávy a mohly z rána opt vstáti.

Stáhla tsn záclony u malé postýlky, aby jim nemohlo slunce do

oí svítiti.

Po celý veer nemohla se zdržeti, aby na to nemyslila, co jí

student vypravoval. Když mla ted sama jíti do postele, vklouzla dív

za záclony okenní, kde stály nádherné kvtiny její matky, hyacinty

a tulipány, a zašeptala jim po tichounku: "Vím to, piijdete dnes na

ples!« Ale kvtiny dlaly, jakoby nerozumly, a nehnuly ani lístkem, ale

malá Ida vdla, co vdla.

Když si ulehla, ležela ješt dlouho a pemýšlela, jak by to hezké

bylo, vidti ples krásných kvtin tam na zámku královském. »Byly-li

pak opravdu moje kvtiny tam také?«

Na to usnula. V noci se probudila opt. Zdálo se jí o kvtinách

a studentovi, kterého kanceláský rada vyplísnil ka, že jí chce pouze

nco namluviti. V ložnici, kde Ida spala, bylo docela ticho ; noní lam-

pika hoela na stole, a její otec a matka spali.

. »Zda-li pak leží moje kvtiny te v Soíinin . postýlce?" ekla

sama k sob, "tohle bych tuze ráda vdla !« Vzpímila se trochu

a dívala ke dveím. P>yly jen piveny, a za nimi ležely kvtiny a všecky
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její hraky. Poslouchala, a tu se jí zdálo, jakoby slyšela v jizb tam

na klavír hráti, ale docela tiše a pkn, jak nikdy ped tím neslyšela.

"Te tam jist taní všechny kvtiny!" pravila; nach, jak ráda

bych to pece vidla !« ale nesmla vstáti, jelikož by byla jinak otce

i matku probudila. » Kdyby chtly jen sem pijíti, « pravila, ale kvtiny

nepišly. Ale když krásná hudba dále hrála, tu nemohla to déle vydržeti,

nebo bylo to píliš krásné. Tiše slezla se své postýlky, šla pak tiše

ke dveím a dívala se do pokoje. Ne, bylo to rozkošné, co nyní vidla

!

Nehoela tam noní lampa, ale pece tam bylo zcela jasno ; msíc
svítil oknem zrovna na podlahu, takže bylo skoro svtlo jako ve dne.

Všecky hyacinty a tulipány stály ve dvou dlouhých adách na podlaze,

na okn nebylo jediného, tam stály jen prázdné hrnce. Na zemi tancovaly

kvtiny líbezn kolem sebe, tvoily správné etzy a držely se za dlouhé

zelené listy, když se otáely. U klavíru sedla veliká ohnivá lilie, kterou

malá Ida urit v lét vidla, nebo si pamatovala zcela dobe, že student

pravil: »Hlete, jak je zcela slen Lín podobna!« Tenkrát se mu všichni

vysmáli, ale nyní se to Id také tak zdálo, jako by se ta dlouhá žlutá

kvtina té s'eince podobala. Byla pi hraní její pravý obraz, její dlouhý

žlutý obliej sklánl se hned na tu, hned na onu stranu a dával takt ku

krásné hudb. Malé Idy si nikdo nepovšimnul. Te uzela velký modrý
krokus, jak vyskoil na stl, kde hraky stály, jak šel rovnou cestou

k postýlce loutek a odhrnul záclony. Tam ležely nemocné kvtiny, ale

hned se vztyily a kynuly druhým na podlaze, že chtjí také tancovati.

Starý pán na stolku s kuáckým náiním, který ml uražený spodní

pysk, povstal a uklonil se ped krásnými kvtinami. Nevyhlížely již

docela jako nemocné, skákaly mezi ostatními a byly hodn veselé.

Slyš! Neznlo to, jakoby nco spadlo se stolu? Ida se tam po-

dívala. Byla to vánoní metla, která skoila dol. Jakoby též patila ku

kvtinám. Byla velmi hezounká a na hrotu jejím sedla malá vosková

panenka, která mla zrovna takový širák na hlav, jaký kance-

láský rada nosil. Vánoní metla poskakovala na svých tech ervených
chdách mezi kvtinami a ježto tanila mazurku, dupala hlasit na zem.

Ostatní kvtiny neznaly tento tanec, nebo byly píliš lehké a proto dupati

nemohly.

Vosková loutka na vánoní metle stala se náhle velkou a dlouhou,

povznesla se vysoko nad papírové kvtiny a vzkikla docela hlasit: "Jak

lze nco takového dítti namlouvati! To jsou samé hlouposti!" a tu se

podobala vosková loutka na vlas kanceláskému radovi s jeho širokým

kloboukem; vypadala zrovna tak žlut a mrzut. Ale papírové kvtiny

tloukly ji na tenké nožiky, a ona opt se scvrkla a stala se malou

voskovou loutkou. To bylo velmi smšné podívání! Malá Ida nemohla
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se smíchu zdržeti. Vánoní metla neustávala v tanci, a kanceláský rada

musil taniti též, nic mu nepomohlo, dlal-li se velkým neb malým

anebo zstal malou žlutou voskovou loutkou se širokým kloboukem. Tu pro-

sily ostatní kvtiny za ného, zvláš ony, které spaly v loutkové postýlce,

a tu jej nechala konen vánoní metla na pokoji. V tomže okamžiku

zaklepalo to zcela hlasit v zásuvce, kde Idina loutka Sofie ležela mezi

druhými jinými hrakami. Mužíek na kuácké skínce bžel až na. kraj

stolu, položil se délkou tla na bicho a zaal zásuvku pomalounku vy-

tahovati. Tu se Solinka vztyila a rozhlížela se udiven do kola. «Zde

jest ples!« pravila, »pro pak mi to nikdo neekl?«

"Chceš taniti se mnou?<' pravil mužíek se skínky kuácké.

)>Vru, to by se mi práv tak hodilo, s tebou tancovati, « ekla

a ukázala mu záda. Pak se posadila na zásuvku a myslila, že pijde

bu ta i ona kvtina pro ni a ji k taneku vyzve; ale nepišla žádná.

Nyní zakašlala »hm, hm, hm, hm,« a opt žádná nepišla. Mužíek tanil

sám a ne tak docela špatn.

Když žádná z kvtin Soíinky si nevšimla, spustila se tato zrovna

ze zásuvky na zem, což velký hlomoz zpsobilo. Všecky kvtiny ji rázem
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obklopily a ptaly se, jestli si neublížila, a všechny se velmi pátelsky k ní

chovaly, zvláš ony, které ležely v její postýlce. Ona si neublížila, a všecky

kvtiny Idiny dekovaly jí za nádhernou postel a prokazovaly jí velikou

pízeii. Zatáhly ji mezi sebe až na zem, kde msíc svítil, tanily

s ní a ostatní kvtiny ji v kruhu obklíily. Te byla Sofinka veselá

a pravila, že si mohou klidn nechati její postýlku, že leží zcela ráda

v zásuvce.

Ale kvtiny odpovdly : »Pijmi naše nejlepší díky, ale my nemžeme
již déle zstati na živu ; zítra budeme mrtvy, ale ekni malé Id, aby

nás venku v zahrad, tam kde leží kanárek, pochovala. Pak vzrosteme

v lét poznovu a budeme ješt mnohem krásnjší!"

»Ne, vy nesmíte umíti, « pravila Solinka a políbila pak kvtiny.

V té chvíli rozletly se dvée pokoje, a velké množství nádherných kvtin

pihrnulo se v tanci sem. Ida si nedovedla ani pedstavit, odkud pišly

;

byly to jist kvtiny ze zámku královského. V ele kráely dv nádherné

rže, nesoucí malé zlaté korunky, to byli král a královna. Pak následovaly

nejútlejší leukoje a karafiáty, které na všecky strany pozdravovaly. Mly
svou hudbu, velké mákv a pivoky foukaly do lusk hrachových, až

byly celé ervené v oblieji. Modré zvonky a malé, bílé snhové zvo-

neky cinkaly, jakoby rolniky nesly. To byla komická hudba. Pak pišlo

mnoho jiných kvtin a všecky tanily dohromady; modré lialky a er-

vené kohoutky, prvosenky i konvalinky. A všecky kvtiny se líbaly,

což bylo velmi krásné na pohled. Konen daly si kvtiny na vzájem

» dobrou noc!"

Tu se odplížila i malá Ida do své postýlky, kde všechno se jí

zdálo, co vidla.

Když ráno vstala, šla hned k malému stolku, aby vidla, jsou-li

tam ješt kvtiny. Odhrnula záclony postýlky stranou : ano, zde ležely

všecky, ale byly docela švadle, mnohem více než vera. Sofinka ležela

v zásuvce, kam ji položila, a vypadala velmi ospale.

"Nemžeš si na to vzpomenouti, co jsi mi íci chtla ?« ptala

se malá Ida, ale Sofinka vypadala zcela hloup a neekla též jediného

slovíka.

»Ty nejsi nijak zpsobná," pravila Ida, »a pece všichni s tebou

tancují." Pak vzala papírovou škatulku útlými ptáky pomalovanou,

otevela ji a vložila do ní mrtvé kvtiny. »To budiž vaše hezká rakev,«

pravila, »a až pozdji pijdou strýkové z Norvéžska, musí býti pi pohbu
venku v zahrad pítomni, abyste opt v lét mohly rsti a byly ješt

krásnjší !"
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Strýkové z Norvéžska byli dva svží chlapci, jmenovali se Jonáš

a Adolf; otec jejich daroval jim dva nové luky, a oni je vzali s sebou,

aby je Id ukázali. Oba šli s luky na ramenech naped, a malá Ida šla

za nimi s mrtvými kvtinami v nžné rakvice. Venku v zahrádce vy-

kopali hrobeek. Ida políbila nejdív kvtiny, vložila je pak se škatulkou

do zem, a Adolf a Jonáš stíleli z luk nad hrobem, nebo nemli ani

pušek ani dl.





BEZOVÁ MATICKÁ

liVL JEDNOU JKDEN MALÝ HOCH
A TEN SE NASTUDIL





Byl jednou jeden malý hoch a ten se nastudil; vyšel a vrátil se

s mokrými nohami; nikdo nemohl pochopiti, kde to sebral; nebo
poasí bylo docela suché. Te jej svlekla jeho maminka, položila jej do

postele a dala pinésti samovar, aby mu uvaila dobrý šálek bezového

odvaru ; nebo ten zahívá. Spolu sem vstoupil starý, zábavný pán, který

v dom nahoe zstával; žil docela sám, neml ani ženy ani dtí. Ale

dti ml ze srdce rád a uml vyprávti tolik pohádek a povídek, že byla

radost, jej poslouchati.^."

"Te vypij thé,'«. pravila matka, »pak ti snad dobrý strýc bude

vyprávti njakou pohádku.

«

»Jen abych vdl hned novou," pravil starý muž a pokyvoval

k tomu dobromysln hlavou. »Ale kde pak si jen ten hošík nohy nastudil?"

»Kde pak jen, to je nám všem nepochopitelné." odpovídala matka.

»Ale vypravujte pohádku!" škemral chlapec.

»Ano, mijžeš-Ii mi pesn udati — nebo to musím nejdív vdt —
jak hluboko leží okap na ulici, kterou do školy chodíš?"

"Okap jde zrovna do prostedka chodníku," pravil chlapec, '>ale

pak musím šlápnout do hluboké díry."

"Vidíš, vidíš, odtud máš své nastuzení," jTavil starý pán, »ale

te musím ovšem vypravovati pohádku; ale vskutku nevím žádnou!"

16"



iá4 BEZOVÁ MATICKÁ

»Ale pak si mžete njakou vymyslit !« pravil chlapec. «Maminka

íká, že vše, na se podíváte, hned jest pohádkou, a že o všem, eho se

dotknete, ihned mžete povídku vypravovat."

» Ovšem, ale takové povídky za nic nestojí. Ty pravé samy od

sebe picházejí. Zaklepají mi na elo a praví: ,Zde jsem!'«

»Což to brzy nezaklepá?" pravil hošík. Matka se usmívala,

pak vzala ajovou konviku, hodila tam bezový kvt a nalila na to

vroucí vody.

»Prosím. prosím, vypravujte!" prosil chlapec.

»Ovšem. kdybys jen pohádka sama pijíti chtla! Ale taková

pravá pohádka dlá vždy drahotu, pijde jen tenkrát, má-li zrovna chuti

k tomu. Ale pokej, « pravil náhle, "tu máme jednu, dej pozor, te jest

v ajové konvici."

Hoch díval se upen na konvici, kde zvedalo se víko víc a více,

až bezové bílé kvty ven vyhlížely svží, rozvíjely se ve velké, dlouhé

jazyky a i z varu svého se rozkládaly kolem na všecky strany, byly

vtší a vtší ustavin, a koncem byl to celý bezový nádherný ke,

celý strom, který až do postýlky dítte zasahal a záclony na stranu
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odhrnoval. Jak to kvetlo a vonlo! V prostedku stromu pak sedla

stará, pívtivá paní, v tak zvláštním úboru, který byl zelený jako listy

bezu a ml tepení z velkých, bílých kvt bezových. Nebylo lze tak

hned rozeznati, zda to byla látka i živá zele a kvtiny.

»Jak se jmenuje ta paní?« ptal se chlapec.

»Rímané a Rekové," odpovídal starý pán, »íkali jí dryada,

ale tomu my nerozumíme. Venku na Novém mst mají pro ni lepší

jméno, íkají jí ,bezová matika', a tomu musíš vnovati všecku svou

pozornost. Poslouchej a zatím pozoruj ten krásný strí)m bezový !«

"Zrovna takový velký, kvetoucí strom stál jednou venku na Novém
mst. Vyrstal v rohu malého, chudého dvorku, a pod tímto stromem

sedli jednou odpoledne v nejkrásnjším svtle slunením dva staí lidé,

totiž starý, velmi starý námoník a jeho stará, tuze stará žena. Byli oba

praddeky a mli brzy slaviti svou zlatou svatbu, ale nemohli se již

na den svého .síiatku upamatovati. Bezová matika sedla ve strom



126 BEZOVÁ MATIKA

a byla docela veselá jako dnes zde. «Já vím dobe, kdy jest den

vaší zlaté svatby,« pravila, ale oba staí lidé ji neslyšeli, mluvili

o starých asech.

"Pamatuješ se ješt na to,« pravil starý námoník, »kdy jsme

byli docela malí a zde kolem pobíhali a si hráli? Bylo to na témž

dvoe, kde te sedíme. Zastrkovali jsme vtve do zem a dlali si

zahrádku."

» Zajisté," odpovídala stará paní, »na to se docela dobe pa-

matuji. Pak jsme zalévali haluze a jeden z ke, byl to bez, zapustil

koeny, vyhnal zelené pruty a vyrostl na velký strom, pod kterým my
zde, staí lidé, sedíme.

«

»Ano, tak tomu jest,« pravil on. «A tam v tom rohu stál sud

na vodu, kde plavala moje lod", již sám jsem si vyezal. Jak plula!

Plovat jsem se ovšem jinak pozdji nauil !«

"To máš pravdu," pisvdovala ona, »ale díve jsme chodili do

školy a lecemus se nauili a pak jsme se dostali za sebe. Tu jsme si

oba trochu poplakali. Ale odpoledne jsme šli ruku v ruce a vystoupli

jsme na ,kulatou vž' a dívali se na Koda a daleké moe. Pak jsme

vyšli do velkého parku do Friedrichsbergu, kde král a královna v nád-

herném lunu svém po prplavech jezdili.

«

»Ale mn bylo ureno, jeti brzy na jiné lodi, a to po dlouhá léta

na dalekých, dalekých cestách!"

»Ba, naplakala jsem se dost pro tebe,« perušila jej ona, »nebo

jsem myslila, že jsi mrtvý a spíš v hloubce moské. asto jsem vstala

v noci a dívala se, zda se vtrnika netoí. Ovšem, toila .se, ale ty's

nepicházel a nepicházel! Ale já si vzpomínám docela jasn, jak

v proudech s nebe se lilo, a jak pijel sbra smetí a zastavil ped vraty

mého panstva. Tu jsem vyšla se smetím a zstala státi mezi dvemi.

Bylo povtí, že by nikdo psa nevyhnal. A jak jsem tak stála, pišel

poštovní poslíek a dodal ^mi psaní. Bylo od tebe. Nu, co to se ne-

cestovalo! Chvatn jsem je otevela a petla. Jak jsem se zaradovala!

Já se smála a plakala zárove! V psaní stálo, že jsi v horkých zemích,

kde káva roste. Jaká je to šastná a požehnaná zem! Ty's vypravoval

tolik mnoho, a já vidla v duchu všecko ped sebou, co zatím déš

stále pleskal, a já stála se smetím v ruce. V tom náhle pišel nkdo
a objal mne —

«

»Jemuž jsi dala za to zvuný políek!"

»Což pak jsem vdla, že ty's to byl? Ano, ty's pišel zárove

se .svým listem, a jak jsi byl krásný! — Ale ty jsi dnes zrovna tak

krásný ! Ml jsi veliký, žlutý hedvábný šátek v kapse a nový, docela



BEZOVÁ MATICKÁ 127

lesklý klobouk na hlav; ano, vypadal jsi opravdu velmi pkn. Ale,

jaký neas to byl! Silnice byla cehí plna bláta.

«

»A pak jsme se dali ihned oddati," pokraoval on, »a víš ješt,

jak jsme dostali našeho prvního kluka, a pak malou Marii a Nielsc,

a Petra a Hanse Christiana?"

»Ano, a jak všichni vyrostli a hodnými lidmi se stali, které každý

ml rád.«

»A dti jejich opt mly dti,.« pravil starý námoník, '>a to jsou

již pravnuci. ,Ie to jadrné pokolení! .Tak se mi zdá, a myslím že správn,

slavili jsme svou svatbu práv v tomto poasu roním.

«

nZajisté, a práv dnes jest váš zlatý den svatební," pravila stará

,bezová matika' a strila hlavu mezi oba starochy. Tito však myslili,

že je to sousedka, která jim pikyvuje. Podívali se na sebe a tiskli si

ruce. A brzy pišli též dti a vnuci, kteí dobe vdli, že dnes jest zlatá

svatba, a kteí již dnes ráno jim blahopáli. Ale co se staí na všecko,

co se stalo v letech dávno minulých, zcela dobe pamatovali, na toto

práv zapomnli.

Bez vonl siln, a zapadající slunce svítilo šedé dvojici do oblieje,

a tu vypadali oba ržoví. A nejmladší vnuk tanil kolem nich a kiel
blažen, jak veselí dnes veer budou, nebo budou míti nová zemata!



128 BEZOVÁ MATICKÁ

A ,bezová malika' kývala ve svém kei a volala s ostatními

všemi: » Sláva !«

»Ale tohle není žádná pohádka, « perušil chlapec starého pána.

"Ovšem, to musíš ty lépe vdt, « odpovdl tento, »pojd, zeptáme

se na to ,bezové matiky'."

»Ne, nebyla to pohádka, « pravila ,bezová matika'. ^Ale te to

pijde. Ze skutenosti vyrstá práv ta nejdivnjší pohádka; jinak by

nemohl mj nádherný ke bezový vyrsti z ajové konvice.

«

Na to vzala hošíka a vyzvedla jej z jeho postýlky, položila si jej

na adra, a pak se sklenuly nad n a kolem nich kvty pokryté haluze

bezové, že sedli jako v nejhustší besídce. Ta letla s nimi vzduchem.

Ó, bylo to k nepopsání krásné

!

,Bezová matika' promnila se zatím v malé, nžné dvátko ; ale

šaty její byly z téže zelené látky s bílými kvítky, které díve nosila. Na
adrech mla skutený kvt bezový, a kadeavými vlasy jejími se vinul

vnec bezových kvt. Mla velké, modré oi, ano, byla to radost na ni

se podívati

!

Dve a hoch se políbili — byli stejn staí a naplnni stejnou radostí.
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Ruku v ruce vystoupili z besídky a stáli nyní v krásné kvtnici

doma. Na erstvém trávníku ležela otcova hl ke kolu pivázaná. Pro

dti byl však život v holi. Sotva si na ni sedly, promnil se lesklý

knoflík v hrd ehtající koskou hlavu ; dlouhá, erná híva se tepetala,

vyrostly tyi štíhlé, pružné nohy; byl to krásný jezdecký k, a cvalem

ujíždli kolem trávníku. »Hejsa! — Te urazíme mnoho mil, dál a dál!«

volal chlapec. "Jedeme do panského dvora, kde jsme byli loni.c A jezdili

a jezdili kolem trávníku, a pi tom volala dívka, která, jak víme, byla

bezovou matikou: »Te jsme na venkov! Vidíš tam statek selský

s velkou pecí, která jako obrovské, do zdi zadlané vejce do cesty pe-

uhuje? Bez spouští své vtve na ni; kohout si pyšn vykrauje a hrabe

potravu pro svoje slepice, hle, jak se naparuje! A nyní jsme u kostela!

Leží vysoko na pahorku pod velkými duby, z nichž jeden napolo již

uschl. Te jsme ped kovárnou, kde ohe plápolá, a polonazí muži kla-

divy buší, až jiskry kol se rozlétají. Ale ku pedu, dále! Ku pedu!
K nádhernému zámku panskému!"

A všecko, všecko, co malá dívka v zadu na holi sedící povídala,

letlo v témž okamžiku viditelné kolem nich, a hoch to vidl docela

zeteln, akoliv stále jen trávník objíždli.

Pak si hráli v postranní aleji a ohradili si na zemi zahrádku.

Dve vzalo bezovou vtviku ze svých vlas, zasadilo ji, a ona rostla

zrovna tak, jako ona haluz u starých lidí v Novém mst, když lito si,

ješt dti, hráli spolu. Jako oni, kráeli i tito ruku v ruce, jen že ne-

vystoupili na ,kulatou vž' a neprocházeli se ve Friedrichsberském parku,

ne, dívka chytila hocha kolem tla a lítali daleko kolem po celém Dánsku.

A bylo jaro a bylo léto, a podzimek a zima, a tisíc obraz se

zrcadlilo v oích a srdci chlapce, co mu dvátko ustavin pedzpvo-
valo: "Toho nikdy nezapomeneš!"

Po celý let vonl bez sladce a siln. Ovšem, že cítil hoch vni
rží a erstvých buk, ale bez vonl ješt silnji, nebo jeho kvty visely

na srdci dvátka, a na toto opíral hoch hlavu svoji mezi letem.

"Zde je to arovné na jae!" pravilo dvátko. A tu stáli v erstv
se zelenajícím bukovém lese, kde svtlá mainka jim u nohou vonla

a svtle ržové anemony se v zeleni aromile vyjímaly.

»0, kéž by vždy jaro bylo ve vonícím dánském bukovém lese!«

pravil on.

"Zde jest nádhern v lét!« pravila ona. A tu jeli kolem starých

hrad z dob rytíství, kde se zdi a zubaté štíty ve vodních píkopech

shlížely, po nichž pluly labut, dívající se ke chladným záclonám strom.

Na poli vlnilo se obilí jako moe^ ervené a modré kvtiny stály v pí-
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kopech, v houštinách vinul se divoký chmel a kvetoucí svlace. Veer
vyšel msíc, velký a plný, a seno vonlo na lukách. To se nezapomíná!

»Zde jest nádhern v jeseni !« pravilo dvátko. A nebe se klenulo

dvakrát vysoké a modré nad nimi. Les hýil v nejkrásnjších ervených

a žlutých barvách ; lovetí psi hnali se ku pedu ; celé roje divokých

pták letly kiíce pes hunské náhrobky, kde jahodí obrstalo staré

balvany. Na tmavomodrém moi objevovaly se všady bílé plachty,

a v stodolách sedly staré ženy, dívky a dti a oškubávaly chmel do

veliké nádoby.

Mladí lidé zpívali písn, a staí vypravovali pohádky o skítcích

a arodjích. Nemohlo nic býti- krásnjší

!

"Zde je nádhern v zim!« pravilo dvátko. A tu stály všecky

stromy pokryté jiním,tak že vypadaly jako bílé koraly. Sníh chrupal pod

nohou, jakobys ml stále nové boty, a s nebe padaly tpytící se hvzdy
jedna za druhou. V pokoji rozsvítili stromek vánoní. Tu bylo dar
a žertu a radosti ! V selských jizbách na venkov znly vesele housle,

a hráno o ízky jablek. I nejchudší dít prohlásilo: »Je pece krásn

v zim!«

A bylo vskutku pekrásn. A dvátko ukázalo hochovi všecko,

a pi tom vonl bez ustavin, a vždy vlála ervená vlajka s bílým

kížem, pod kterou starý námoník z Nového msta moe projíždl.

Z hocha stal se jinoch a ml jíti do dalekého svta, dál pry do horkých

zemí, tam, kde káva roste.

Ale pi rozchodu vzala dívka bezový kvt s ader a dala mu jej

na památku. On jej vložil do svého zpvníku a kdykoliv jej v cizích

zemích otevel, bylo to vždy na tom míst, kde ležela tato kvtina upo-

mínky. ím déle se na ni díval, tím byla svžejší. Vál z ní takka dech

domácích les jemu vstíc, a jasné vidl mezi kvítím a listy malé dve
se záivýma oima a slyšel, jak šepce k nmu: »Zde jest krásn jako na

jae, v lét, v jeseni a v zirn.!« A sta obraz táhlo pak jeho duší!

A minulo tak mnoho rok, a on stal se starým mužem a sedl

se svou ženou pod kvetoucím stromem. Drželi se za ruce, zrovna jako

praddeek a prababika tak v Novém mst to dlávali, a mluvili rovnž

o starých asech a o zlaté svatb.

Dvátko s modrýma oima a bezovými kvty ve vlasech sedlo

nahoe na strom, kývalo na n a pravilo : »Dnes je den zlaté svatby !«

Pak vzalo dva kvty ze svého vnce a políbilo je; ty plály zprvu jako

stíbro, pak jako zlato, a když je pak bezová matika položila na hlavy

staroch, tu se promnil každý kvt na zlatou korunu.

A tak tu sedli oba jako král a královna pod kvetoucím stromem,

který byl docela jako bez, a starý muž vyprávl své staré žen povídku
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o ,bezové matice', jak byla mu, když byl malý hoch, vypravována.

A obma to bylo, jakoby v tom mnoho bylo obsaženo, co se jejich vlastní

historii podobalo, a práv to se líbilo jim ze všeho nejvíce.

»Ano, tak je tomu,« pravilo dvátko ve strom. »Jedni mi íkají

,bezová matika', jiní dryada, ale vlastn se jmenuji upomínka. Já jsem

to, která v strom sedí a roste a roste. O, já mám upomínek v mi-

nulost a dovedu mnoho vyprávti! Ukaž, a se podívám, máš-li ješt

svj kvt?«
Starý muž otevel svj zpvník ; zde ležel bezový kvt tak erstvý,

jak byl by vložen nedávno tam, a ,bezová matika'', i lépe eeno
upomínka kynula pívtiv, a oba starochové se zlatými korunami na

hlavách sedli tu ozáeni zlatým sluncem veerním. Zaveli oi a — tu,

tu byl pohádky konec.

Chlapec ležel v své postýlce ; nevdl, zda snil, i slyšel jen vy-

právti. ajová konvice stála na stole, ale nevyrstal z ní žádný bezový

ke, a starý pán, který vypravoval, odcházel práv ze dveí.

))Ó, jak to bylo pkné, « pravil chlapec. "Maminko, byl jsem vskutku

v horkých krajích ?« —
»Ano, to si myslím," pravila matka. »Vypije-li kdo dv až na

kraj plné íšky bezového thé, pak se dostane do horkých kraj. « A pak

jej dobe pikryla, aby se znova nenastudil.

»Ty's tak dobe spal, co jsem se s naším starým pítelem pela,

je-li to povídka i pohádka.

«

»A kde jest ,bezová matika' ?« ptal se hoch.

»Sedí tu v ajové konvici," pravila matka,'^»a tam mže zstati."





SKÍTEK U HOKYNÁE

UYL .IIÍDNOU JKUKN SKUTENY STUDENT,

KTERV HVDLll. V POOKROVNÍ KOMRCE
A NE.MÉL NIEHO





Byl jednou jeden skutený student, který bydlil v podkrovní komrce
a neml nieho; a byl také jeden skutený hokyná, který bydlil

v pokoji a ml celý dm, a toho se držel skítek, nebo dostával od nho
o každých vánocích mísu kaše s velkým kusem másla na ní ; to mohl

hokyná dáti a skítek proto zstal v krámu, a to bylo velice pouné.

Jednou veer pišel student zadními dvemi, aby si osobn na-

koupil svíku a sýra ; neml, koho by poslal, a proto šel sám. Dostal, co

žádal, zaplatil to. a hokyná a jeho paní páli mu dobrého veera. Zena

hokynáe umla víc než kývnouti hlavou, mla vlohy. — Student

kynul rovnž hlavou a zstal pak pi lektue papíru, do kterého byl

sýr zabalen. Byl to list vytržený ze staré knihy, která si nezasloužila,

aby byla vytrhána ; byla to stará kniha, plná poesie.

"Tady je toho ješt víc,« pravil hokyná, >>dal jsem jedné staré

paní trochu kávy za to, dáte-li mi dva groše, penechám vám zbytek."

"Dkuji pkn," pravil student, »penechte mi to místo sýra. Mohu
jisti pouze chleba s máslem; bylo by híchem, kdyby mla celá kniha

18
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býti roztrhána. Vy jste skvostný muž, praktický muž, ale poesii rozumíte

zrovna tolik jako zde ten sud.«

To bylo nezpsobn eeno, zvláš vi sudu, ale hokyná se

smál a student se smál ; bylo to jen žertem povdno. Ale skítek se

zlobil, že lze nco takového íci hokynái, který byl domácím pánem

a nejlepší máslo prodával.

Když nastala noc, krám byl zaven a všichni až na studenta do

postelí, ulehli, vešel skítek a vzal hubu hokynáinu ; ve spaní jí ne-

potebovala. Na kterýkoliv pedmt v jizb ji nastril, ten dostal e a

mohl své myšlénky a city zcela tak dobe vysloviti jako domácí paní,

ale mohl to býti vždy jen jeden, a to bylo dobrodiní, nebo jinak by si

byly jeden druhému do ei skákaly.

Skítek nasadil hubu na sud, kde ležely staré noviny. »Je to

vskutku pravda," ptal se, »že nevíte, co je to poesie ?«

»A to vím,« pravil sud, »to je nco, co je vždy v novinách pod

arou a co se odezává ; mám dvody mysliti, že mám jí v sob víc

nežli student, a proti hokynái jsem pece jen obyejný sud.«

A skítek nasadil hubu na kávový mlýnek, ne, jak ten spustil!

A nasadil ji na sud s máslem a na zásuvky s penzi! Všichni sdíleli

náhled sudu, a o em jest vtšina dohodnuta, to teba respektovati

»Ted ji dostane student !« pravil skítek a s tím šel docela tiše po

kuchyských schodech do podkrovní svtniky nahoru, kde student z-
stával. Bylo tam svtlo, a skítek se díval klíovou dirkou a vidl, že

student etl v roztrhané knize, již z krámu odnesl. Ale jak tam bylo

jasno! Z knihy proudil svtlý paprslek, který se rozvinoval v kmen, ba

v mohutný strom, který se vysoko zvedal a své vtve daleko nad stu-

dentem rozkládal. Každý list byl svží a šavnat zelený, a každý kvt
byla krásná díví hlavinka, jedna tmavooká a záící, druhá modrooká

s neobyejným leskem. Každý plod byl záící hvzdou, a podivuhodný

nádherný zpv a zvuk proudil chudou svtnikou.

Ne, takovou nádheru si malý skítek nikdy pedstaviti nedovedl,

ani kdy o ní slyšel. Proto zstal státi na špikách a díval se, až svtlo

shaslo ; student shasil svou lampu a šel spát, ale skítek stál tam posud,

nebo stále znl zpv jemn a nádhern, líbezná ukolébavka studentovi,

který se uložil na odpoinek.

»Zde je to neobyejn krásné, « pravil skítek, »to bych si nikdy

nebyl pomyslil. — Ml bych chu, zstati u studenta!" A pemýšlel

a pemýšlel — a myslil docela rozumn, ale konen si zavzdychl.

»Student nemá kaše!« A pak odešel opt k hokynái dol. Bylo dobe,

že se vrátil, nebo sud vypoteboval skoro celou hubu domácí paní,

jelikož byl neúnavný, všecko, co obsahoval, nechal vytéci z jedné a téže
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strany a práv chtl se otáeti, aby totéž vydal ze sebe ze strany druhé, když
skítek pišel zpt a hubu hokynáky opt mu sal a

Jí
vrátil. Ale celý krám

od zásuvky s penzi až dol k palivu utvoil si od té doby své názory
podle sudu ; všichni si ho vážili tak a mli k nmu tolik dvry, že

kdykoliv hokyná ve svém veerníku etl zprávy umlecké a divadelní,

pevn vili, že jsou všecky ze sudu.

Ale skítek nesedl déle tiše a neposlouchal již všecku tu moudrost
a rozumy tam dole, ne, sotva zaplálo svtlo v podkrovní svtnice hned

tam byl, jakoby paprsky byly silná lana jej vytahující, on musil nahoru,

dívati se klíovou dirkou, a tu jej oblévala teprve velikost, jak ji cítíváme

blíže huícího moe, když Bh v boui po nm kráí, a tu dal se do

pláe, a nevdl sám, pro pláe, ale v tchto slzách bylo zvláštní po-

žehnání. Jaká to nádhera, moci sedti se studentem pod stromem, ale

to bylo nemožností — tšil se dost své klíní dirce. Tam stával tak na

studené chodb, když již podzimní vítr foukal skulinami stechy, a bylo

tak zima, tak zima! Ale skítek cítil ji teprve, když svtlo v podkrovní

jizb shaslo, a tóny ve vtru umíraly Hu, tu jej záblo, a on zalezl opt
18"
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do svého teplého koutku, kde bylo mu tak dobe a útuln! 'A když pišla

vánoní kaše s velkým kusem másla — ó, tu byl hokyná mistrem!

Ale o plnoci probuzen byl skítek strašlivým hmotem okenic,

do nichž lidé z vní tískali, ponocný hvízdal, vznikl požár, celá ulice

byla jasn osvícena; hoelo zde v dom, i u souseda? Kde? Bylo to

strašlivé leknutí a dsný zmatek! Hokynáka byla tak spletena, že vlastní

náušnice z uší si vytáhla a je do kapsy zastrila, aby aspo nco za-

chránila, hokyná sebral své státní papíry, a služka svou hedvábnou

mantillu, již si ze svých úspor zakoupila. Každý chtl zachrániti to nej-

lepší, a to chtl skítek rovnž a skokem byl na schodech nahoe

a u studenta, který stál docela tiše u oteveného okna a na požár se

díval, který v protjším dvoe vypukl. Skítek sáhl po arovné, na stole

ležící knize, stril ji do své rudé apky a držel ji obma rukama keo-
vit; nejlepší poklad domu byl zachován. Pak spchal dále, na stechu,

až k nejvyššímu hrotu komína, a tam si usedl, ozáen hoícím protjším

domem, tiskna ob ruce pevn na ervenou apku, v níž jeho poklad

ležel. Ted poznal vlastní srdce své, jeho pravé smýšlení, komu vlastn

patí; ale když ohe byl uhašen, a skítek opt se vzpamatoval, tu

pravil: »Chci patiti obma! Hokynáe docela opustiti nemohu, již k vli

kaši ne.«

A to bylo docela lidské! My také chodíme k hokynái — k vli

krupiné kaši.



SNHOVÁ KRÁLOVNA

NUŽE TEDY, ZANEME. AŽ BUDEME NA
KONCI POVÍDEK, liUDEME VDTI VlC

NEŽ PKI POÁTKU





I. Pohádka.

O zrcadle a stepech.

Nuže tedy, zaneme. Až budeme na konci povídek, budeme vdti
víc než pi poátku. Bylt zlý arodjník, jeden z nejhorších, ba

vtlený ábel sám. Jednoho dne byl ve velmi dobrém rozmaru, jelikož

dodlal zrcadlo, které mlo tu vlastnost, že všecko dobré a krásné, co se

tam shlíželo, takka v nic se scvrklo, kdežto vše, co za nic nestálo a špatn

se vyjímalo, patrn vystupovalo a vždy ješt horší bylo. Nejnádhernjší

krajiny vypadaly v nm jako rozvaený špenát, a nejlepší lovk byl
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ohyzda a stál bez trupu na hlav, tahy jeho byly tak zhaceny, že nebyly

k rozeznání, a ml-li nkdo pihy, tu se mu jist roztáhly pes nos i ústa.

To je neobyejn veselé, myslil ert.

Spla-Ii dobrá a zbožná myšlénka duší lovka, tu bylo vidt

v zrcadle šklebení, že se ert kouzelník nad svým umleckým objevem

sám smáti musil.

Všichni, kteí chodili do arodjnické školy — ert byl majitelem

takové — vypravovali daleko, široko, že se stal zázrak. Nyní teprve,

myslili, lze poznati, jak svt a lidé opravdu vypadají. Žáci bhali se

zrcadlem po svt, a konen nebylo zemí ani lidí, které by v nm ne-

byly karikaturami. Konen chtli se zrcadlem až do nebe, aby s andly,

ano i s Pánem provedli svou ábelskou hru. ím výše se zrcadlem

letli, tím více se šklebilo, sotva je mohli udržeti. Ale letli stále výš a

výše a pibližovali se tak víc a více Bohu i andlm. Tu se zrcadlo

v svém šklebu tak strašn zatáslo, že jim vyklouzlo a na zemi se sítilo,

kde se na sto milion, ano bilion a ješt více kus rozbilo. Ale tím

nastrojeno ješt vtší neštstí, než bylo pvodní ; nebo ze step byly

nkteré sotva tak velké jako zrnko písku. Tyto se rozletlý daleko po

svt a kde lidem padly do oí, tam zstaly vzeti, a tak vidli lidé

všecko pevrácen a znamenali vždy pevrácenou stránku všeho, nebo

každá stepinka podržela touž sílu, již mlo zrcadlo celé. Nkterým lidem

napadly tyto stepy i do srdce, a to bylo nejhorší ze všeho, nebo pak

stuhlo srdce na pravý kus ledu. Nkteré kusy byly tak velké, že jich

užito jako tabulí do oken ; ale nebylo dobe, když nkdo tmito okny se

díval na svoje pátely. Jiné kusy opt dány do brejlí. [A to bylo pímo
dsné, když si lidé takové brejle nasadili, aby dobe vidli a správn
soudili.

Satan se smál, div že se nepotrhal, a to mu dlalo tuze dobe.

Ale ješt poletují venku malé stepiinky vzduchem, a nyní uslyšíme, co

s nimi bylo.
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II. Pohádka.

Malý chlapec a malé dvátko.

\'c velkém mstc, kde je tolik dom a lidí, tak že nemohou všichni

lidé míti dostateného místa pro zahrtidku, a musí se vtšina jich uspokojiti

kvtinami v koenáích, žily pece jednou dv dti, které mly o nco
vtší zahrádku než koená. Nebyli bratr a sestra, ale mli se pece

zrovr.a tak rádi. Jejich rodiové bydleli tsn vedle sebe v dvou pod-

krovních jizbách, zrovna tam, kde stecha jednoho domu stechy soused-

ního domu se dotýkala a okapový žlábek podél stech se vinul. V každém

dom bylo okno, a stailo pekroiti jen žlábek, aby se dostal lovk od

jednoho k druhému.

Rodie obou dtí pipevnili z vní devný truhlík, kde si pstcivali

potebnjší kuchyské zeleniny. Také byl v každém truhlíku malý rú-

tu
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žový ke, jemuž se skvostn dailo. Nyní pišli rodie na myšlénku,

položiti oba truhlíky na pi pes žlábek okapu, tak že skoro sahaly

od jednoho okna k druhému, že te docela jako dva náspy kvtin

vypadaly.

Úponky hrachu visely dol z truhlíku, vyhánly dlouhé vtve,

toily se kolem oken a proplétaly se navzájem; tvoily takka vítznou

bránu z kvt a zeleného listí.

Ježto truhlíky byly velmi vysoké, a dti vdly, že nesmjí nahoru

lézti, dovolilo se jim z oken vycházeti, a tu sedaly na svých malých sto-

likách pod ržemi a hrály si znamenit.

V zim ovšem bylo po této rozkoši. Tu bývala okna hust za-

mrzlá, ale dti hály ervené halíe na kamnech, pidržovaly je na zamrzlé

tabule oken a tím se tam utvoila pkná dirka, celá kulatá a svtlá,

a za tou záil pár šastných dtských oí a sice vždy za každým

oknem jeden.

Jeden patil malému chlapci, a druhý malému dvátku.

On se jmenoval Kay a ona slula Gerda. V lét mohli se skokem

dostati k sob; v zim však musili dív tyi patra po schodech dol
a tyi opt nahoru.

Venku poletoval sníh.

»Ted se rojí bílé vely,« pravila stará babika.

»Mají také svou královnu?" ptal se malý hoch, nebo on vdl,
že skutené vely mají královnu.

"Zajisté," pravila babika, '>a lítá vždycky tam, kde bílé vely

nejhustji se rojí. Královna jest nejvtší snhový vloek a nezstane

nikdy ležeti na zemi tiše, nýbrž vzletné ihned zase k ernému mraku

zpt. asto lítá v zimních nocích ulicemi mst a nahlíží do oken,

naež tato tak divukrásn zamrznou, jak byla by samými kvty poseta.

«

'>Ano, to jsme již vidély,« zvolaly ob dti jednmi ústy a nyní

vdly, že bylo tak tomu opravdu.

»Mže královna sem dovnit ?« ptalo se dvátko.

»0, jen a pijde !« zvolal chlapec, »posadím ji na teplá kamna

a roztaje.

«

Ale babika pohladila jej nžn po hlav a vypravovala jiné

pohádky.

Veer, když byl malý Kay opt doma a již na pólo odstrojen,

vyšplhal na židli u okna a díval se malým otvorem ven. Nkolik vlok
tam poletovalo a jeden z nich, zrovna ten nejvtší, zstal viset na kraji

jednoho truhlíku s kvtinami. Vloek rostl a rostl, až konen byl jako

paní, v nejjemnjší bílý flór z milion hvzdkovitých vlok stkaný

zahalená. Byla krásná a jemná, ale ledová, z oslujícího tpytného ledu,



SNHOVÁ KRÁLOVNA 147

a pece byla živa. Oi její se leskly jako dv jasné hvzdy, které však

bez oddechu a klidu vkol tkaly. Kývnula k oknu a rukou zamáchla.

Tu se hoch lekl a rychle seskoil s židle, a tu se zdálo, jakoby velký

pták venku kol okna peletl.

Druhého dne byl ješt jasný mráz — ale pak zalo táti — konen
slavilo jaro svj vjezd. Slunce svítilo, tráva puela, vlaštovky stavly

hnízda, okna se otvírala, a malé dti sedaly opt ve svých zahrádkách

nad okapem, vysoko nad všemi patry.

Tohoto léta kvetly rže obzvlášt krásn. Dívka se nauila písni,

v níž byla e také o ržích, a pi ržích myslila vždy na svoje doma.

Na to z.pívala píse hochovi, a on zpíval s ní

:

Zkvétají rže v údolích,

maliký Ježíšek mluví v nich.

A dti vzaly se za ruce, líbaly rže, dívaly se do jasného slunce

a hovoily k nim, jakoby tu milý Ježíšek skuten byl pítomen.

Jak krásný letní den to byl! Jak osvžující to bylo venku mezi

kei ržovými, které se zdály kvésti neustále!

Kay a Gerda prohlíželi si obrázkovou knihu s tolika zvíaty

a ptáky, a tu se stalo — hodiny na velké vži bil}^ práv pátou —
že Kay pravil: »Ach, cos mne bodlo u srdce, a te mi padlo nco
do oka."

Dvátko padlo mu kolem krku. On mžoural, ale v oku nebylo

nieho vidti.

"Myslím, že je to už pry,« pravil. Ale nebylo to pry, byla to

jedna z onch stepinek z onoho zrcadla kouzelného, které psobilo, že

všecko velké a dobré, co se v nm odráželo, i každá chyba na všem
byly ihned patrný. Ubohý Kay! Zrníko stípku padlo mu i do srdce,

a te musilo se brzy toto v kus ledu promniti. Nebolelo ho to sice již,

ale bylo to tam.

»Pro pláeš?" pravil. »Tak jsi ošklivá, vždy mi pranic není. —
»Ale fi," zvolal náhle, »zde rže v hrnci je ervem rozežrána, a druhá zase

je celá na kivo. To jsou vskutku ohyzdné rže. Jsou zrovna tak ošklivé

jako ty truhlíky, v nichž stojí." Pi tom prudce kopnul do truhlíku a utrhl

ob rže.

')Kay, co to dláš ?« kiklo dve. Ale on, vida její úžas, utrhl

ješt jednu rži, skoil s ní do svého okna a nechal malou, vlídnou

Gerdu venku o samot.

Kdykoliv potom pišla s obrázkovou knihou, tu íkával posmšn:
»T() hodí se pro nemluvata!" A když babika pohádky vypravovala, tu

ml priivideln své "alc" a jak jen mohl, piplížil se za ni, nasadil si

19'
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brejle a opiil se po babice. Uml ji tak dobe napodobiti, že se lidé

hlasité smáli, a brzy uml napodobiti i všecky lidi z celé ulice, i zpsob
jejich hovoru i chze. Vše, co bylo zvláštní a nehezké, dovedl Kay vý-

born napodobiti, a lidé íkali pak o nm : »Ten hoch má výbornou

hlavu !«

Ale tím byla vinna jen ta sklenná stepinka, která mu vletla do

oka, ano, ta stepinka, která mu sedla v srdci.

asto škádlíval malou Gerdu, která jej pece z celého srdce ráda mla.

Hry jeho nabývaly nyní docela jiného rázu; byly takka rozumné.

Jednoho dne zimního pišel se zvtšovacím sklem, nastavil cíp svého

modrého kabátu ven oknem a nachytal na nkolik snhových vlok.

"Podívej se sklem, Gerdo,« pravil. Tu byl každý vloek mnohem
vtší a vypadal jako nádherná kvtina a nebo hvzda s devíti hroty.

Bylo to velmi pkné podívání.

»Hle, jak to umlé !« pravil Kay. "Jest to mnohem zajímavjší

než skutené kvtiny! A také není na nich chybiky, jsou docela pravi-

delné; škoda, že tak brzy roztají."

Brzy na to pišel Kay s rukavicemi a sanmi na zádech ke Gerd.

Šeptal jí do ucha: »Smím s druhými hochy hráti si na velkém námstí

a jezditi v sákách !« A již byl ten tam.

Na námstí uvázali asto nejdivoejší chlapci svoje san k vozm
selským a sváželi se s nimi kus cesty. To byl vlastn ten nejvtší žert.

Když byli v nejlepším hraní, pijely velké, bíle natené san.

V nich sedl kdosi zahalený v bílý drsný kožich s bílou epicí na

hlav. San objely dvakráte námstí, a Kayovi se podailo, že pipevnil

své sáky k velkým saním a jel s sebou. Rychleji a vždy rychleji šlo

to zrovna do nejbližší ulice. Osoba sedící v saních obrátila hlavu a ky-

nula vlídn na Kaye, jakoby již spolu se znali.

Kdykoli chtl Kay své sáky odvázati, kývla zas a zas, a tak zstal

Kay sedt. Nyní vyjeli mstskou branou, a tu se zvedla tak prudká vá-

nice, že chlapec ruku již ped oima nerozeznal, zatím co dále jel usta-

vin. Konen upustil hlku, aby se od velkých saní uvolnil, ale ne-

spomohlo to nieho, jeho malý povoz byl pevn pipjat a rychlostí vtru

jeli dále.

Kay volal hlasit o pomoc, ale nikdo jej neslyšel ; sníh víil kol,

a san uhánly ku pedu. asem cítil náraz, jakoby jeli pes píkopy a

ploty. Kay byl celý zdšen, chtl se modliti Otenáš, ale nemohl si vzpo-

menouti na nic, leda na velkou násobilku. Vloky snhové byly stále

vtší a pomrn vypadaly jako bílá kuata. Náhle couvli kon stranou,

san se zastavily, a osoba, která v nich sedla, zvedla se. Kožich a epice
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byly jeden sníh. Byla to dáma. vysoká a štíhlá, oslniv hílá : byla to

královna snhu.

"Jeli jsme notn,« pravila. "Ale pro bys ml mrznouti? Poj,

vlez si pod mj medvdí kožich !« Na to jej posadila vedle sebe do saní

a zahalila jej kožichem ; tu bylo mu, jakoby klesal do snhové hromady.
oje ti ješt zima?" ptala se a políbila jej na elo. Ha, to bylo

ješt studenjší než led a vniklo mu to zrovna do srdce, které beztoho

bylo již ledovým rampouchem.

Kayovi bylo, jakoby ml umíti — ale trvalo to jen mžik, pak

mu bylo zrovna tak píjemn a necítil již pranic zimy kolem vládnoucí.

»Moje sáky! Nezapome mé sáky !c Na to se ješt pamatoval.

Tyto byly naloženy na jedno z tch bílých kuat, které te vedle saní

s nimi letlo. Pak políbila královna snhová Kaye ješt jednou, a tu za-

pomnl již na malou Gerdu, babiku a všecky doma.

»Nyní t již nepolíbím," pravila, "nebo bych t k smrti ulíbala."

Kay díval se na ni; byla pekrásná, moudejší a líbeznjší obliej

nedovedl si pedstaviti. Te mu docela nepipadala jako tvar z ledu

jako tenkrát, když sedla venku ped oknem a jemu kvnula. V jeho oích
byla dokonalou bytostí, a on se jí také již docela nic nebál, nýbrž jí

vypravoval, že umí velmi dobe z hlavy poítati, ano i se zlomky, že

zná tvercové míle a poet obyvatel všech zemí, a ona se vlídn k nmu
usmívala. Tu zdálo se mu. že vlastn všecko, co ví, jest tuze nedostatené,

a zadíval se do velkého dálného prostoru vzduchového. Tu vzletlá

snhová královna s ním \ysoko až k erným oblakm, co boue huela
a jeela, jakoby jí hlasné písn zpívala.

Letli pes lesy a jezera, pes moe a zem. Pod nimi huel stu-

dený vítr, v hloubi vyli vlci, sníh se tpytil a leskl, a erné, kiící
vrány lítaly nad ním v dál. Ale jemu svítil msíc, velký a jasný,

a k nmu se díval Kay po celou dlouhou, dlouhou zimní noc. Ve dne

však spal u nohou snhové královny.
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líl. Povídka.

Kvétnice pani, která umi arovati.

Ale jak bylo malé Gerd, když se Kay nevracel? Ach, kde jen

zstal ! — Nikdo to nevdl, nikdo nedovedl podati o tom zprávy njaké.

Chlapci vyprávli jen, jak vidli, jak Kay své sáky pivázal

k velkým nádherným saním, a že tyto s ním pak vyjely z mstské

brány; ale nikdo nevdl, kam se Kay podl.

Teklo mnoho slz, ano, malá Gerda plakala dlouho a hoce.

Pak se íkalo: je mrtev; nejspíš se v ece, která blízko u msta
tekla, utopil.

Ó, byly to hodn dlouhé tmavé dny zimní

!

Konen pišlo jaro s teplým svitem slunením.
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»Kay jest mrtev, « plakala malá Gerda.

>>Nevím tomu,« pravil slunení svit.

»Kay jest mrtev, « vypravovala vlaštovkám.

»Tomu nevíme," pravily tyto; a konen tomu malá Gerda

sama také nevila.

"Ohuju své nové, ervené stevíce,« pravila- jednou z rána; »ty,

které Kay ješt nevidl, a pak sejdu sama dol k ece a zeptám se jí

po nm.«
Bylo asn z rána, když se zvedla, políbila starou babiku,

která ješt spala, obula ervené stevíce a šla sama branou ven k ece.

»Je to pravda, že jsi mi vzala malého soudruha mých her? Dám
ti za to své nové, ervené stevíce, vrátíš-li mi jej,« pravila k ece.

Zdálo se jí, jakoby jí vlny tak podivn kynuly. Tu vzala své

ervené stevíce — bylo to její nejmilejší, co mla — a hodila je oba

do eky, ale spadly tsn k behu, a malé vlny opt je pinesly na souš.

Bylo to, jakoby ji eka nechtla oloupiti o nejmilejší její majetek, zvláš

když tam v ní ani malého Kaye nebylo. Ale Gerda myslila, že nehodila

stevíce dost daleko, a vyšplhala se tudíž do lunu, který ležel v rákosí.

Nyní šla až na špiku lunu a hodila odtud stevíce znova do vody.

lun však nebyl pivázán a pohybem, jejž Gerda udlala, sklouzl od

behu. Dívka to spozorovala ihned a chtla rychle k pevnin, ale než se

jí to povedlo, byl lunek již na metr od behu vzdálen a hnal se již

stelhbit proudem.

Tu ulekla se malá Gerda velice a zala plakati. Ale mimo vrabce

nikdo jí neslyšel, a tito nemohli ji donésti na beh; ale lítali podél behu,

jakoby ji potšiti chtli, a cvreli: "Tady jsme! Tady jsme!«

Clunek hnán byl proudem, a malá Gerda sedla v nm již tichá,

.lejí malé ervené stevíky pluly v zadu, nemohly však dospti lunu,

jelikož tento byl rychle proudem rván.

Po obou stranách rozkládaly se krásné behy: nádherné kvtiny,

staré stromy, ovcemi a kravami oživené strán, ale lovka vidti nebylo.

«Snad mne odnese eka k malému Kayovi,« myslila Gerda. A pi

této myšlénce byla opt veselá, vztyila se a pozorovala po mnoho hodin

ty krásné, zelené behy. Pak jela kol veliké tešové zahrady, kde stál

domeek se zvláštními ervenými a modrými okny.

Byl kryt došky a pede dvemi stáli dva devní vojáci, kteí

ped kolemjdoucími zbraní est vzdávali.

Gerda myslila, že to jsou živí vojáci, a za_^volala . na n, ovšem neod-

povdli. Nyní pišla k nim docela blízko, nebo proud hnal ji pímo k behu.

Gerda kiela ješt hlasitji, a tu vyšla z domku prastará matika o ber-
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liku se podpírající. Ochranou proti slunci mla velký klobouk nejkrás-

njším kvítím pomalovaný.

»Ty milé, ubohé dít,« pravila stará paní, »jak pak jsi se dostalo

na divokou eku a zahnat se dalo tak daleko do svta ?« Na to pi-

stoupila až k pokraji eky, pitáhla lun svou berlikou Ic souši a vytáhla

malou Gerdu na beh.

Gerda byla ráda, že se dostala z vody, ale bála se pece trochu

cizí staré paní.

"Poj pec a vypravuj mi, kdo jsi a jak sem picházíš!" ptala se.

Tu jí Gerda všecko vypravovala. Na to potásla stará paní hlavou

a ekla: "Hm, hm!« Když. jí Gerda všecko povdla a jí se ptala,

vidla-li malého Kaye, odpovdla paní, že nešel okolo, ale že pijde,

nemá býti jen smutná, má radji jísti její tešn a prohlédnouti si její

kvtiny, které jsou krásnjší než v obrázkových knihách a z nichž každá

umí vypravovati pohádku.

Pak vzala Gerdu za ruku, vešla s ní do domku a zavela dvée
za sebou.

Okna byla velmi vysoká, mela ervené, modré a žluté sklo, takže

denní svtlo sem vpadalo všemi barvami. Na stole stály ty nejkrásnjší

tešn, na kterých si (jerda se svolením paní dle libosti pochutnala.

Zatím co dve jedlo, srovnala mu paní vlasy zlatým hebenem, a tu

zkadeila se ta zlatotpytná, milá vlídná tváika, která byla kulatá

a kvetla jako rže.

»Po takové malé, zlaté panence toužila jsem již dávno,« pravila

stará. "Uvidíš, jak spolu budeme dobe vycházeti."

A ím déle esala vlásky malé Gerdé, tím více tato zapomínala

svého malého soudruha Kaye; nebo stará paní umla arovati, akoliv

nebyla nijak zlou arodjnicí. Carovala jen tak trochu k své zábav

a chtla malou Gerdu si podržeti. Proto vyšla do zahrady, roztáhla svou

berliku nade všemi ržemi, a jakkoliv tyto všecky nádhern kvetly, po-

noily se pece všecky rázem do erné zem a nebylo jich vidt, ani

místa, kde díve stály. Stará se totiž obávala, že by Gerda pi pohledu

na rže vzpomínala na své domácí a tím pipamatována na malého

Kaye by jí snad utekla.

Pak odvedla Gerdu do kvtnice. Jaká vn a nádhera byla zde!

Všecky možné kvtiny ze všech poas stály zde v nejbujnjším kvtu;

žádná obrázková knížka nemohla býti pestejší a krásnjší!

Gerda poskakovala radostí a hrála si, až slunce za vysokými

stromy tešovými zašlo. Pak dostala hezkou postýlku s ržovými pod-

uškami hedvábnými, které byly protkány modrými fialkami, a pak spala

a snila tak dobe jako královna v den svj svatební.
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Druhého dne smla si opt hráti v teplé zái slunení, a tak to

chodilo po nkolik dn.
Gerda znala jménem každou kvtinu. Ale co jich tu bylo, vždv

se jí zdálo, že tu jeden druh mezi nimi chybí; nevdla však, který.

Tu všimla si jednoho dne klobouku staré paní s malovanými

kvtinami, z nichž byla práv rže nejkrásnjší. Stará zapomnla od-

straniti ji s klobouku, když všecky rže do zem ponoila. Tak to bývá.

nemáme-li myšlénky své pohromad.
»Jak,« pravila Gerda, "Což zde není žádných rží?« Rychle šla

mezi záhony, hledala a hledala, ale rží tu nebylo. Pak si sedla a plakala.

Žhavé její slzy padaly zrovna na místo, kam jeden ržový ke se byl

ponoil. A když horké slzy zemi skropily, tu zvedl se ke náhle opt

kvetoucí, jak se byl ponoil. Gerda jej objala, zlíbala rže, pomýšlela na

domov a zárove též na malého Kaye.

»0, co jsem promarnila asu!« zvolala dívka. «Vždy jsem t
hledat chtla! — Nevíte, kde jest,« ptala se rží, »myslíte, že jest mrtev

a pohben?"
» Mrtev není," odpovídaly rže, »mv jsme byly v zemi, a tam se

dostanou všichni mrtví. Ale Kaye tam nebylo."

"Dkuji vám tisíckrát!" zvolala malá Gerda, naež šla k druhým

kvtinám, dívala se do jejich kalich a ptala se: »Nevíte, kde jest

malý Kay?«
Každá kvtina stála v slunci a snila svj vlastní sen nebo svou

vlastní pohádku. Malá Gerda slyšela jich tuze mnoho, ale v žádné ne-

bylo zmínky o malém Kayovi.

»Co pak praví ohnivá lilie ?«

»Slyšís-li buben, »bum, bum!" Jsou to vždy jen dva zvuky, stále

jen "bum, bum!" Slyšíš kvil žen? Slyš volání knze! Ve svém dlouhém

erveném šatu stojí žena Hindova na hranici, hltav obklopují pla-

mínky jako jazyky ji a jejího mrtvého chot a tryskají do výše. Ale

žena Hindská myslí jen na živého v kruhu divák, na nho, jehož oko

ohn plamennjší hoí a z nhož jí plameny vstíc šlehají, jež víc její

srdce pronikají než ty, které"brzy jefí tlo v popel promní. Mže plnmen

srdce shasnouti v plamenech hranice?"

"To je mi docela nesrozumitelné," pravila malá Gerda.

"To jest moje pohádka," vysvtlovala ohnivá lilie.

»A co pak praví svlaec?«

"Do úzké horské cesty visí starý hrad rytíský. Hustý zimostráz

pipíná se na ervené zdivo a šplhá do výše a pokrývá celý altan, na

nmž stojí krásná dívka. Uklání se nad zábradlí a dívá se dol do

cesty. Žádná rže nekvete erstvji na své haluzi jak tato panna,
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a žádný jabloový kvt, jejž vítr od stromu unáší, nesplývá leheji než

ona. Jak šustí její skvostné, hedvábné šaty! Což nepichází ješt ?«

"Myslíš Kaye?« ptala se malá Gerda.

"Mluvím jen o své pohádce, o svém snu,« odpovdl svlaec.

»Co praví konvalinka ?«

»Mezi stromy visí na provazech úzké prkno; to jest houpaka.

Dv nejroztomilejší dvátka — šaty jejich jsou bílé jako sníh, a dlouhé,

zelené pentle vlají s jejich klobouk — sedí tam a houpají se. Bratr,

o nco vtší jich, stojí rovnž na houpace. Má páži kolem jednoho

provazu otoenou, jíž se drží, v jedné ruce má malou misku a v druhé

hlinnou dýmiku, z které bubliny mýdlové vyfukuje. Houpaka se hýbe,

a bubliny lítají ti-pytíce se peste do výšky. Poslední visí ješt na okraji

dýmky a kolébá se ve vtru. erný psík vztyuje se rovnž lehce jako

bubhna na zadní nohy, snad by se rád též houpal. Houpaka letí zpt,

pes se zvrátí, štká a jest rozzloben. Dti jej škádh, bubliny popraskají —
kymácející prkno a puklá bublina, to jest má píse !«

»Co tu vyprávíš, je velmi pkné, ale ty to vypravuješ tak smutn
a nevíš nieho o malém Kayovi. — Co pak vypravují hyacinty ?«

»Byly jednou ti krásné sestry, velmi nžné a zpsobné. Šat jedné

byl ervený, druhé modrý a tetí docela bílý. Ruku v ruce, tanily

u tichého jezera v jasném svitu msíce; ale nebyly to víly, nýbrž lidé.

Tam to vonlo tak sladce, a dívky zmizely v lese. Vn byla stále sil-

njší — ti rakve, v nichž krásné dívky ležely, sklouzly z houštiny lesní

na jezero a pluly dál, lesklé svtlušky poletovaly jako vznášející se lampiky
kolem. Spí ty tanící dívky, ili jsou mrtvy? — Vn kvtin praví, že

jsou mrtvolami. Zvony veerní mrtvým vyzvánjí !«

»Ty mne docela roztruchlíš,« pravila malá Gerda. »Ty voníš tak

siln, že musím stále na ty dívky si vzpomínati. Což jest malý Kay
opravdu mrtev? Rže pece byly dole pod zemí a ty to popírají!"

»Bim, bam,« zvonily zvonky hyacintové. "Nezvoníme za malého

Kaye, vždy ho ani neznáme! Zpíváme si jen svoji píse, tu jedinou,

již známe.

«

Nyní šla Gerda k blatouchu, který jasn mezi svými zelenými

listy svítil.

"Ty jsi malé, záící slunce,« oslovila jej Gerda; "povz mi, zda

víš, kde bych mohla najíti soudruha svých her.«

Blatouch leskl se tak krásn a díval se na Gerdu tak vlídn. Jakou

píse mohl zazpívati? Ale také on nezpíval o Kayovi.

»Do jednoho dvoru svítilo v první jarní den slunce teple, paprsky

sklouzaly po bílých stnách sousedního domu. Tsn u nho kvetla

první kvtina a svítila zlat do teplých paprsk sluneních. Stará ba-
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bika sedla venku na židli, a vnuka, chudá hezká služka, pišla práv

dom na krátkou návštvu. Políbila vroucn babiku. To bylo zlato,

samé zlato srdce v tomto blaženém políbení. Zlato v ústech, zlato

v srdci, zlato v ranní hodin! Hle, to jest moje malá povídka,« pravil

blatouch.

)>Má ubohá, stará babika !« vzdychla Gerda, »touží jist také

po mn a jest k vli mn rovnž zarmoucena, jako byla k vli malému

Kayovi. Ale já vrátím se brzy dom a pivedu malého Kaye. Je zby-

teno, že se ptám kvtin, umjí jen vlastní píse, a žádná mi neodpoví.

«

Pak vykasala svou sukniku, aby mohla rychleji bžeti. Ale

narcisek uhodil ji pes nohu, když pes nj skoila. Tu se zastavila,

pozorovala kvtinu na vysokém stonku a pravila: »Víš-li ty snad nco?«

Sklonila se hluboce až k ní, a — co pravila kvtina?

"Mohu sebe sama vidti! Mohu sebe sama vidti !« poal narcis.

"Ó, jak voním! — Nahoe v podkrovní svtnice stojí poloobleena malá

tanenice. Stojí hned na jedné noze, hned na obou; šlape celý svt no-

hama. Ale není to nic než pelud. Vylévá vodu z ajové konvice na kus

látky, již má v ruce. Je to její šnrovaka ! Ano, ano, istota je pl
zdraví! Bílý šat, který tam na všáku visí, byl také tak vyprán a na

steše osušen. Až si jej oblee, uváže si jak šafrán žlutý šátek kolem

krku, a šaty budou se zdát blejší. Nohu do výše ! Hle, jak se na

jediném stonku vztyuje ! Mohu sebe sama vidti, mohu sebe sama

vidti !

«

»To je mi docela lhostejné," pravila Gerda, »a není to také vhodná

povídka pro mne!« A pak bžela až k plotu zahrady.

Dvée byly sice zavrany, ale sotva stlaila rezavou kliku, povolila

tato, dvíka se rozlétla, a nyní vybhla malá Gerda bez stevíc a pod-

vazk do širého svta. Sedla si na velký kámen, a když se kolem

rozhlížela, bylo léto to tam, a byl již pozdní podzimek. To v krásné

zahrad, kde vždy slunce svítilo, a kvtiny v každém poase kvetly,

nebylo ani lze pozorovat.

»Ach, co jsem ztratila asu!« zaštkala malá Gerda. »Nadešel pod-

zimek, tu nelze již otáleti !«

A zvedla se, aby dále šla. O, jak mdlé a znavené byly brzy její

nožky, a jak studeno a drsno bylo kolem! Dlouhé listy vrb mly žlutou

barvu, a ve velkých krpjích skapala rosa na zem. List po listu snášel

se vírem dol; jedin hloh ml ješt ovoce, které ovšem bylo velice trpké

a ústa stahovalo.

O, jak chmurno a tsn bylo v širém svt!

20
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IV. Povídka.

Princ a princezna.

Opt musila si Gerda odpoinouti. Tu skákala na snhu, zrovna

kde sedla, jí naproti veliká vrána ; byla tu již díve sedla, pozorn si

dvátko prohlédla a naposled zala hlavou pikyvovati.

"Krá, krá, dobrý den, dobrý den!<< kiela. Lépe to íci nedovedla.

Ale myslila to s dvátkem tuze dobe a ptala se, kam tak sama do

širého svta vychází.

Slovu »sama« rozumla Gerda až píliš dobe a cítila celý jeho

význam píliš hluboce. I vyprávla vrán celý svj osud a ptala se jí,

zda-li Kaye nevidla.

Vrána pokývala velmi povážliv hlavou a pravila: »Možno již!

možno již!«

"Myslíš to opravdu ?« ptala se (jerda a políbila vránu tak prudce,

div že ji neumakala.
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»Jen rozumné, jen rozumn!- pravila vrána. »Byl to asi malý

Kay, ale te již tebe pro princeznu jist zapomnl."

"Zstává u njaké princezny?" ptala se Gerda.

"Ano, poslyš! Ale je mi tžké, mluviti tvou eí. Rozumíš snad

ei vran? Tu bych mohla lépe vypravovat."

»Ne, ei té jsem se neuila," odpovdla Gerda. »Moje babika ji

umla a mimo to i hamatilku. Ze jsem se tomu nepiuila!"

"Nevadí," pravila vrána, »budu vyprávti, jak to dovedu, ovšem

pjde to špatn." A tu vypravovala, co vdla.
»V tomto království zde bydlí tuze moudrá princezna, petla

také všecky asopisy, které v svt vycházejí, a zase to zapomnla. Tak
jest moudrá. Nedávno sedla na svém trn, což není docela zábavné,

a tu si zazpívala tak z nenadání tuto píse: ,Pro bych se nemla
vdáti?' A také, že ano, pomyslila si a byla ihned k vdavkám odhodlána.

Chtla však míti muže, který by dovedl odpovídati, když se s ním hovoí,

nejen njakého, který jen tu stojí a vznešen vypadá; nebo to jest tuze

nudné. I dala sbubnovati všecky dvorní dámy, a když tyto se o jejím

úmyslu dovdly, tšily se z celého srdce. ,To se mi líbí!' volala každá

z nich. ,Na to jsem také již nedávno myslila.'"

"Ujišuji t, že každé slovo, které tady povídám, jest ryzí pravda,"

perušila vrána své vypravování. »Mám totiž krotkou milenku, která voln
po zámku chodí, a ta mi všecko vypravovala."

Rozumí se, že milenka byla také vrána; nebo vrána k vrán sedá,

a to je vždycky vrána.

asopisy vyšly ihned s okrajem ze samých srdcí a s podpisem

princezny. Mohlo se tu íst erné na bílém, že jest každému mladému
muži pkného zevnjšku volno, pijíti na zámek a baviti se s princeznou.

Ten, o nmž se dalo doufati, že se k svému píštímu postavení nejlépe

hodí, má býti chotm princezniným. — "Ano, ano," pravila vrána, »je to

tak pravda, jak tu sedím!"

Nyní picházeli lidé v zástupech se všech stran. Byla to tlae-

nice a shon, ale nepodailo se to žádnému ze ženich, ani první ani

druhý den.

Pokud byli dole na ulici, tu dovedli výten hovoiti, ale sotva

že vstoupili do zámecké brány a tlesné stráže v jich stíbrem tkaných

uniformách a nahoe sluhy ve zlat a ty velké osvícené sály uzeli,

spletli se všichni docela. A když konen stáli ped trnem, na nmž
princezna sedla, tu mohli jen vždy její poslední slova opakovati, a to

nechtla princezna ani slyšet. Bylo to zrovna tak, jakoby ti lidé byli

omámeni a nebo mdloby blízci ; a teprve když se zase octli na ulici,

mohli znova hovoiti. V dlouhých adách stáli nápadníci od mstské
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brány až k zámku. »Byla jsem tam též, abych to vidla, « ujišovala

vrána. »Byli všichni hladovi a žízniví. Ale ze zámku nedali jim ani doušek

odražené vody. Ovšem, že se moudejší z nich zaopatili aspo chlebem

s máslem, ale o ten se nerozdlili se svými sousedy. Myslili si, že je

to jen dobe, vypadá-li kdo vyhladovlý, pak si ho princezna zajisté

nevezme.

»Ale, což Kay, malý Kay ?« ptala se Gerda. "Pišel též? Byl též

v tch zástupech?"

»Jen ne tak kvapn! Však již jsme u nho. Tetího dne pišla

osbka bez koní a koáru, veselá a v dobré nálad a kráela zrovna

k zámku. Oi její leskly se jako tvoje, a ml dlouhé krásné vlasy, ale

jinak docela chudiký oblek."

»To byl Kay!" zajásala Gerda. »0, pak jsem jej našla !« A pi
tom zatleskala.

"Nesl též malý uzel na zádech, « pravila vrána.

»Ne, to byly jist jeho sán,« pravila Gerda. «Odešel se svými

sanmi."

»To je možné," pravila vrána. "Nedívala jsem se tak podrobn,

ale tolik vím od své krotké milenky, že sotva do zámku vstoupil a tlesné

stráže v jich stíbrotkaných uniformách a nahoe lokaje v zlat uvidl,

docela do rozpak nepišel, nýbrž jim kynul a pravil: ,To jest, vite,

nuda, museti takhle státi na schodech! Já jdu radji dovnit!' Tam byly

sín jasn osvtlené, tajní radové a excellence chodili po špikách a nosili

zlaté píbory, pi emž mohlo býti již lovku úzko. Boty jeho vrzaly

strašn, ale to ho docela neznepokojovalo."

"To jest jist Kay!" zvolala Gerda. "Vím, ml nové boty, slyšela

jsem je u babiky, jak vrzaly."

"Ovšem že vrzaly, ale proto šel odvážn k princezn, sedící na

perle veliké jako kolo od kolovratu. Všecky dvorní dámy se svými ko-

mornými a tyto opt se všemi sob podízenými, jakož i všichni kavalíi

se svými sluhy a tito opt se svými sluhy, kteí si zase zvláštní posluhy

platili, byli rozestaveni v sále.

ím blíž byli u dveí, tím pyšnji se tváili. Hocha sluhy komor-

níkova, který vždy jen v trepkách chodí, ani bys pohledem nezmil,
tak hrd stál u dveí.

«

"To bylo asi hrozné!" pravila malá Gerda. »A což, dostal Kay
princeznu?*

"Kdybych vranou nebyla, byla bych ji dostala já, akoliv jsem

již zasnoubena. Mluvil prý Kay tak dobe jako já, mluvím-li v ei vran.

To mi moje krotká vrána vypravovala. Byl veselý a ilý, ale nepišel
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sem docela s úmysly na ženitbu, nýbrž aby jen seznal moudrost prin-

cezny, a tato se mu zamlouvala. A princezn se rovnž líbil.

«

»Ó, to byl jist Kay!« zvolala Gerda. »0n byl neobyejn chytrý

a uml i zlomky z hlavy poítati. Ach, prosím t, prosím, zave mne

do zámku !«

»To se lehce vysloví, « myslila vrána, »alc jak to provésti? Chci

se o tom jednou se svou krotkou milenkou dorozumti. Snad^nám po-

mže, ale to ti mohu íci, že tak malé dve, jako ty, se tam bezpen
nedostane."

"A pece se tam dostanu !« zvolala Gerda, »uslyší-li Kay o mém
píchodu, jist vyjde ven a odvede si nine.«

»Cekej na mne tam naproti u plotu, « odpovdla vrána, kynula

ješt jednou Gerd a odletla.

Bylo již docela tma, když se vrátila. »Krá, krá!« pravila. »Moje

nevsta t mockrát pozdravuje. Zde je kus chleba pro tebe, který ukradla

z kuchyn, kde je chleba dost, a ty máš asi také hladu dost. — .lest

nemožností, abys se dostala do zámku, jelikož jsi bosá. Stráže v stíbrem

protkaných uniformách a lokaji v zlat by t tam nepustili. Ale nepla,

dostaneš se tam pece. Moje milenka ví o zadních schiadcích, vedoucích

do ložnice, a ví též, kde jest klí od nich.«

Pak šly do zahrady velikým stromoadím, kde již list po listu

opadával. A když v zámku jedno svtlo po druhém shaslo, pivedla

vrána malou Gerdu k malým zadním dvíkám, jež byla jen pivena.

O, jak bušilo srdce Gerd úzkostí i touhou ! Bylo jí, jakoby mla
nco zlého v úmyslu, a chtla pece jen zvdti, je-li malý Kay tam.

Ano, byl tam jist ! Pamatovala se tak dobe na jeho moudré oi
a dlouhé vlasy. Zdálo se jí, že se usmívá jako tenkrát, když sedli doma
pod ržemi. On by se tšil zajisté, kdyby mohl vidti a slyšeti ji, která

k vli nmu tak dalekou cestu podnikla, a což kdyby zvdl, jak všichni

doma zarmouceni byli, když se nevrátil. O, byl to strach i radost

zárove

!

Nyní byly na schodech. Malá lampika hoela na skíni, ale

v stedu na podlaze stála krotká vrána, toila hlavou na všecky strany,

dívala se na Gerdu, která se jí uklonila, jak ji tomu nauila babika.

»Mj ženich mi o vás, malá sleinko, mnoho pkného vypravoval,"

zala krotká vrána. »Váš osud je opravdu dojemný! Rate, prosím, zde

vzíti lampu, a já pjdu pak naped. Pjdeme tu zrovna a tak nepotkáme

nikoho."

»Mn se zdá, jakoby nkdo za mnou kráel, « pravila Gerda.

A skuten nco kolem nich zasvištlo, klouzlo to jako stíny po stn

;
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kon s vlajícími hívami a štíhlými nohami, loví pacholci, páni a dámy
na koních.

»To jsou jen sny,« pravila vrána. "Picházejí a odvádjí myšlénky

vysokého panstva na lov. To jest pro vás tuze dobré, mžete je aspo
v posteli dobe pozorovat. Ale to oekávám od vás, abyste, dospjeté-li

k hodnostem a poctám, ukázala, že dobré srdce máte.«

»K emu o tomhle ztráceti slov,« odpovdla divoká vrána. Vstou-

pily nyní do první sín, jejíž stny byly pokryty ržovým atlasem, do

nhož byly umlé kvty vtkány. Zde kolem nich sny již víily, ale lítaly

tak rychle, že Gerda vznešené panstvo nepostehla. Jedna sí byla vždy

druhé krásnjší, pohled na celou tuto nádheru byl skoro zdrcující. Nyní

se octli v ložnici. Strop se zdál podobati veliké palm s drahocennými

zelenými listy, a v stedu pokoje visely na tlustém zlatém stonku dv
postele, z nichž každá mla tvar lilie. Ta jedna, kde princezna ležela,

byla bílá, ta druhá však byla ervená, a tam mla Gerda hledati malého

Kaye. Odhrnula jeden z list na stranu a tu spatila hndou šíji. Ano,

to byl Kay.

Zvolala hlasit jeho jméno a držela lampu tak, že svtlo na pa-

dalo — rychle tryskly opt sny na koních do pokoje, on se vzbudil,

obrátil hlavu — ale nebyl to Kay.

Princ se mu podobal jen šíjí, ale byl také mladý a sliný. Nyní

vyhlédla též princezna z bílého liliového lože a ptala se, co se tu dje.

Tu se dala malá Gerda do pláe a vypravovala jim celou svou historii

a i to, co pro ni vrány uinily.

"Ubohé dít!" pravili princ a princezna. A chválili vrány a ujistili

je, že se docela na n nehnvají, ale aby po druhé to pece nedlaly.

Tenkrát dostane se jim však za to odmny. »Chcete ob lítat na svo-

bod?" ptala se princezna. »Ci milejší by vám byl pevný úad jako

dvorních vran se vším, co z kuchyn odpadne?"

Tu se uklonily ob vrány a prosily o pevný úad. Nebo myslily

na pozdjší dobu a uvažovaly, že je to pece jen hezká vc, míti stáí

bez starostí zabezpeené.

Nyní se zvedl princ ze svého lože a dovolil, aby Gerda tam spala.

Více vskutku udlati nemohl.

Ale ona sepjala ruce a myslila: »Jak dobí jsou lidé a zvíata!"

Pak zavela oi a spala sla4ce. Sny opt pišly, a tu vypadaly jako

andlé. Táhly malé sáky, v nichž sedl Kay a kynul jí.

Ale to všecko bylo jen snem, a proto to zmizelo v ráz pi Gerdin
procitnutí.

Druhého dne oblekli ji od hlavy až k pat do sametu a hedvábí.

Vlídn ji též vyzvali, aby tu zstala a žila s nimi v nádhee a veselí.
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Ale ona prosila jen o malý vozík s jedním konm a o pár botek a pak

že pjde opt do širého svta a bude hledati Kaye.

1 dostala vyžádané botky, ale též rukávník a pkné šaty. Když chtla

odejít, zastavil se pede dvemi malý koár z ryzího zlata, na nmž
znak prince a princezny jako hvzda záil; koí, sluhové — ba i b-
houn — mli zlaté koruny na hlavách.

Princ a princezna pomohli jí sami do vozu a páli jí šastnou

cestu. Divoká vrána, která se již provdala, vyprovázela ji první ti míle.

Sedla vedle Gerdy, jelikož nesnesla sedti proti koíim, druhá vrána

stála mezi dvemi a tloukla kídly.

Nešla s sebou, jelikož od svého definitivního ustanovení dostávala

z pílišného jídla bolení hlavy.

Vz byl uvnit nacpán cukrovými preclíky, a sedadla pod pod-

uškami byla plna ovoce a muškátových oech.
')S Bohem! S Bohem!« volali princ a princezna. Malá Gerda

plakala, a vrána také plakala — tak to šlo první ti míle. Pak dala

i vrána s Bohem, a to bylo to nejtžší louení. Vyletla na strom a tloukla

ernými perutmi, dokud ješt vz, který svítil jako jasné slunce, do-

hlédnouti mohla.
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V. Povídka.

Malé dve loupežnické.

Gerda jela ted tmavým lesem, ale vz svítil do dálky jako po-

chode. To bodalo loupežníky do oí, ten vz nemohli nechat projeti

kolem bez úhony.

"Zlato, zlato, ryzí zlato !« vzkikli, vyítili se, padli kom v uzdy,

pobili malé bhouny, koího a sluhy a vytáhli malou Gerdu z vozu.

»Ta je hezky tlusouká, ach, jak je vábná, je celá oíškovými

jádry vypasena!" zvolala stará žena loupežnická, která mela dlouhý

kosmatý vous a pes oi dlouhé, visící husté oboí. »Ta bude tak dobrá,

jako malý velkononí beránek, to si pochutnám!"

Pi tchto slovech vytáhla lesklý nž, a ten se blýskal a jiskil,

že již to mohlo lovku strachu nahnati. '>Ouvej!« vykikla baba na-

jednou. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech, v tom ji kousla

do ucha.
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"Nezpsobné vyžle !« zlobila se matka. A tím se nedostala

k tomu, aby usmrtila Gerdu.

»A si hraje se mnou!« zvolalo malé dít loupežnické. '>A mi

dá svj rukávník a své pkné šaty! A spí se mnou v mé posteli !« '

Pi tom kousla mámu znova do ucha. Tato vyskoila do výše

a toila se v kruhu, až se všichni loupežníci smáli a pravili: »Hlete,

jak taní se svým fakancm!«

»Já chci do toho koárku!" kielo malé dít loupežnické. A musilo

prosaditi svou, bylo tuze rozhýkané a tvrdohlavé. I sedla tam s Gerdou

a jeli pak pes kles i kamení vždy hloubji do lesa.

Malé dve loupežnické bylo zrovna tak velké jako Gerda, ale

bylo silnjší, ramenatjší a tmavé pleti. Mlo velké erné oi a skoro

smutný pohled. Náhle objalo malou Gerdu a pravilo: »Nesmí t zabit,

pokud se na tebe nerozhnvám. Ty jsi jist njaká princezna!"

"Nikoli !« odpovdla malá Gerda a pak jí vyprávla všecko, co

zažila a jak mla vroucn ráda malého Kaye.

Loupežnické dve se vážn na ni podívalo, zakývalo trochu

hlavou a pravilo:

"Nesmí t zabiti, a když se na tebe rozzlobím, zabiju t sama.«

Pak usušila Gerd oi a strila vlastní ruce do jejího hezkého

rukávníku, který byl tak mkký a teplý.

Te se vz zastavil. Octli se na dvoe loupežného hradu, který

od shora až dol byl poboen. Havrani a vrány lítaly z jeho dr, a velcí

hafani, z nichž každý vypadal, že by hrav lovka spolkl, skákali vysoko,

ale neštkali, nebo to jim bylo zakázáno.

V prostedku ve velké rozlehlé síni plápolal veliký ohe. Kou
táhl se pod stropem a musil si sám hledati východišt.

Ve velkém kotl vaili polévku, a zajíce a králíky pekli na rožni.

"Budeš dnes v noci spáti se mnou a se všemi milými mn zvíaty,"

pravilo loupežnické dve. Když se najedly a napily, odešly do kouta, kde

ležela sláma a houn. Nahoe na latích sedlo na sta holub, zdálo se,

že spí, ale pece se trochu zahýbali, když dve pišlo.

»Ti jsou všichni moji!" pravilo malé loupežnické dve. Pi
tom chytilo rychle jednoho z nejbližších za nohy, zatáslo jím, až kídly

zatloukl.

"Dej mu hubiku!" zvolalo dve a nastavilo ptáka Gerd tém
až k oblieji.

"Tam naproti sedí má lesní banda, « pokraovalo a ukázalo na

adu tyí, vražených ped díru vysoko ve zdi. »Ti dva jsou vskutku

lesní banda; ulétnou ihned, nejsou-li dobe zaveni, a zde jest mj nej-

vtší miláek!" Pi tom vytáhlo za rohy soba, který ml lesklý mdný
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kruh kolem krku a byl uvázán. »Toho musíme vždy pivázat, jinak

utee. Každý veer šimrám jej svým ostrým nožem pod krkem, a toho

on se bojí náramn.

«

Pi tchto slovech vytáhlo dve dlouhý nž z pukliny ve zdi

a šimralo jím po krku ubohého zvíete. Sob zaal vyhazovati, ale loupež-

nické dve se jen tomu smálo a stáhlo potom Gerdu k sob na lože.

"Necháš si nž mezi spaním pi sob?« ptala se Gerda a tváila

se celá polekaná.

»Spím vždycky s nožem vedle sebe,« pravilo dve loupežnické,

» nikdo neví, co se mže státi. Ale vypravuj mi ješt jednou, co jsi mi

ped tím o malém Kayovi povídala a pro jsi se vydala do svta.

«

Tu vypravovala Gerda opt svou povídku od zaátku, mezitím

co holubi lesní ve své kleci vrkali a krotcí pevn spali. Pak ovinulo

malé loupežnické dve své rám kol krku Gerdina a držíc v druhé ruce

nž, usnulo hluboce a tvrd. Ale Gerda nebyla s to, oi zavíti. Nevdla,
zda-li snad ráno již nebude musit zemíti.

Zatím sedli loupežníci kolem ohn, zpívali a pili, a žena lupiská

dlala kotrmelce. O, tento pohled byl dsný pro malou dívku! Náhle

zaal lesní holub vrkati: »Kurre, kurre! Vidli jsme malého Kaye! Bílá

slípka táhla jeho san ; ale on sedl na koáru snhové královny, která

pes les, kde jsme v hnízd leželi, uhánla. Dýchla na nás, mladá holou-

bata, a všecka pomela mimo nás dv. Kurre, kurre !«

»Co pravíte?" ptala se Gerda, »kam cestovala snhová královna?

Víte nco o tom?«

>' Patrn do Laponska, nebo tam je vždycky led a sníh. Zeptej se

jen soba, který stojí tamhle pivázán."

»Ano, tam je led a sníh. Jeto dobrá a krásná zem!« odpovdl
sob. »Tam se to skáe ve velkých, tpytících se údolích! Ano, snhová
královna má tam svj letní stan, ale pevný její zámek jest nahoe na

severním pólu, na ostrov zvaném Spicberky.«

)>Ó, Kayi, milý Kayi!« zvolala Gerda.

»Te musíš však již být tichá, « ozvalo se loupežnické dve.
»Jinak ti vrazím nž do srdce !«

Druhého dne vyprávla Gerda loupežnickému dveti všecko, co

lesní holubi vypravovali ; ta se velmi vážn na to dívala, pokývla hlavou

a pravila: »To jest jedno! Víš, kde leží Laponsko?« ptala se soba.

»Kdož by to lépe vdl než já?« odpovídal tento se zrakem zá-

ícím. »Já se tam pece narodil a tam vyrostl a tolik se tam na dalekých

snžných polích naskákal!"

»Nuže slyš,« pravilo loupežnické dve Gerd, »jak vidíš, jsou

všichni mužové te pry, ale moje matka je tu ješt a ta zstane již dnes
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doma. K snídaní se napije tam z té velké lahve a pak si chrupne —
potom udlám nco pro tebe «

Vyskoila rychle ze svého lože, padla své matce bouliv kolem

krku, zatahala ji za vousy a pravila: »Má milá, dobrá koziko, dobré

jitro!" A matka dala dítti šupku, až mu nos zervenal a do modra

nabhl, ale to bylo všecko z pouhé nžnosti.

Když se pak matka z láhve napila a si chrupla, šlo dve lou-

pežnické k sobu a pravilo: "Mla bych sice tisíc chutí ješt ostrým nožem

t pošimrati, nebo pak vypadáš velmi komicky, ale to jest te jedno.

Chci rozvázati tvj provaz a pomoci ti ven, bys mohl bžet do Laponska.

Ale musíš bžeti ze všech sil a toto dvátko zde dopraviti do zámku

snhové královny, kde soudruh její prodlévá. Vyslechl jsi pece všecko,

co vypravovala, mluvila dost hlasit, a ty rád nasloucháváš.«

Sob vyskoil radostí do výše, loupežnické dve vysadilo na
Gerdu, dalo jí podušku místo sedla a pivázalo ji pevn provazem. »Te
již je to jedno," pravilo, »zde máš své kožené botky, nebo bude tam

nahoe zima, ale rukávník si nechám, je tuze roztomilý. Ale pes to ne-

zmrzneš. Zde máš veliké rukavice mé matky, ty ti dosáhnou až k loktiam.

Oblekni si je! Ted vypadáš na rukách zrovna jako moje ošklivá maminka.

«

Gerda plakala radostí.

»Toho nestrpím!" pravilo dvátko loupežnické. »Zanech kvílení

a bud veselá! Zde máš ješt dva bochníky chleba a šunku, abys cestou

hladu netrpla."

Obé bylo v zadu na soba pivázáno. Loupežnické dvátko otevelo

dvée, vlákalo dovnit všecky psy, peízlo pak provaz sobv a pravilo

k nmu: »Nyní bž, ale dej na dvátko dobe pozor !«

Gerda vztáhla ruce s velkými rukavicemi po dvátku a dala mu
s Bohem. A pak letl sob pes klest i kámen velikým lesem, pes moály
a stepi, tak rychle, jak jen mohl.

Vlci vyli a havrani krákorali. Na nebi se ukázala rudá záplava,

která byla stále jasnjší.

»Ach, to jest moje záe severní!" pravil sob. »Pohle, jak plápolá !«

A pak bžel ješt prudeji celou noc a celý den.

Chléb byl snden i šunka, a pak již byli v Laponsku.

jmi Kók
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VI. Povídka.

Lap a udka.

Konen se zastavilf ped malým domkem; ten byl lak chudiký.

Stecha sahala až na zem, a dvée byly tak nízké, že obyvatelé mohli

jen po biše lézti, aby se dostali tam a ven.

Mimo starou Laponku, která na tránové lamp ryby pekla, nebyl

nikdo doma. Sob jí vyprávl celou historii Gerdy, ale díve svou, která

se mu zdála býti mnohem dijležitjší ; Gerda byla zimou tak skehlá, že

nemohla ani mluviti.

»Ach, vy ubožátka," pravila Laponka. »To máte ješt dalekou

cestu! Musíte ješt pes sto mil až do Cudska, nebo tam má snhová

královna svj letní byt, kde každého veera bengálské ohn zapaluje.

Napíšu vám zde pár slov na sušeného slaneka — nebo nemám pa-
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píru — ten pineste ode mne tam udce, která vám dá lepší zprávy

než já!"

Když se Gerda opt zahála a nco pojedla a se napila, napsala

Laponka nkolik slov na sušenou rybu a naídila Gerd, aby to dobe
uschovala. Pak zase uvázala malou Gerdu pevn k sobu, a tento s ní

opt odbhl.

Jako jiskry sršelo to vzduchem, a po celou noc svítily nejkrásnjší

severní záe na nebi. Pak pišli do Finska a zaklepali na komín udky,
nebo tato nemla ani dveí u svého domku.

Ale jaké dsné vedro tam bylo uvnit, tak dsné, že i Cudka

skoro nahá kolem šukala. Byla velmi malá a plna špíny. Ihned rozvázala

šaty malé Gerdy, stáhla jí rukavice a botky, nebo by to nebyla v tom

horku vydržela na sob, položila sobu kus ledu na hlavu a tla pak, co

bylo na ryb napsáno. Petla to pozorn- tikrát za sebou a když to na

pamt umla, strila rybu do hrnce, mohla býti dobe sndena, a Cudka

nikdy nieho nezmaila.

Nyní vyprávl opt sob nejdív svou vlastní historii a pak onu

malé Gerdy. Cudka blýskala chytrýma okama, ale neíkala nieho.

)>Ty jsi moudrá paní,« pravil sob, »a já vím, že umíš všecky

vtry z celého svta nitkou svázati. Rozváže-li plavec jeden uzel, dostane

dobrý vítr, rozváže-li druhý, pak má vzduté moe, rozváže-li však tetí,

dostane boui, až lesy se hroutí. Nechtla bys zde tomu dvátku dáti

nápoj, aby mlo síly za dvanáct muž a mohlo pemoci snhovou
královnu ?«

"Sílu dvanácti muž?« odpovídala Cudka, »ach, to by mnoho
nepomohlo!" Na to pistoupla k prknu ve zdi, sala odtamtud velkou

sbalenou kži a rozvinula ji. Bylo tam mnoho podivných písmen, a Cudka
je studovala, až jí bohaté krpje potu na ele stály.

Ale sob prosil tak úpnliv za malou Gerdu, a tato se dívala

na udku s tak prosebnýma a slzami naplnnýma oima, až tato zaala

okama svítiti a zatáhla soba do kouta, kde mu, mezitím co mu opt
kus ledu na hlavu kladla, pošeptala: )>Malý Kay jest ovšem u snhové
královny. Má tam vše dle své choutky a libosti, pipadl mu nejlepší los

na svt. Ale to je tím, že mu sklenná tíska padla do srdce, a skle-

nné zrníko do oka. Tyto musí díve opt ven, nebo nebude z nho
nikdy poádný lovk, a snhová královna bude míti vždy nad ním

svou moc."

))A nemžeš malé Gerd nieho vnuknouti, aby dostala nadvládu

nad zlem?"

»Vtší moci, než již má, jí vnuknouti nemohu. Nechápeš, jak jest

moc tato veliká? Nevidíš, jak jí sloužiti musí zvíe i lovk,- a že, a
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bosá, tak daleko svtem se dostala? Ale nesmíme se o to piiniti, aby

si byla této moci vdoma, sedí v jejím srdci a kotví v tom, že jest

dobré, nevinné dít. Nemiaže-li vniknouti sama do zámku snhové krá-

lovny a malého Kaye sprostiti toho zla, pak jí my rovnž pomoci

nemžeme. Dv míle dále odtud jest zahrada snhové královny, tam

mžeš dívku dopraviti. Dones ji až k velkému kei, který pokryt erve-

nými jahdkami v snhu stojí. Tam ji slož a vra se ke mn. Ale pospš

si a nezdržuj se dlouhým povídáním!"

Pak posadila Cudka malou Gerdu opt na soba, který co nej-

rychleji s ní odbhl.

"Ale já nemám své botky ani rukavice!" volala malá Gerda, která

se celá zimou tásla.

Ale sob se nechtl zastaviti. Bžel, až stihl velký ke s ervenými

jahdkami. Tam složil Gerdu, políbil ji na ústa, pi emž dobrému zvíeti

jasné slzy až pes tváe spilývaly, a pak bžel jak jen mohl rychle nazpt.

Te tu stála ubohá Gerda bez botek a bez rukavic, v studeném

a divokém Finsku.

Jak jen mohla, bžela dále. Tu jí pišel vstíc celý šik snhových

vlok. Ale nepadly snad s nebe — toto bylo celé isté a záilo severním

svtlem — nýbrž vloky se hnaly šikmo pes povrch zem a ím více

se piibližovaly, tím byly vtší. Gerda si pipamatovala, jak velký a umlý
byl kdysi takový vloek pod sklem zvtšovacím, ale zde se objevily ješt

vtší v tvarech ds vzbuzujících. Byli to živí tvorové, pední stráže sn-

hové královny. Mli ty nejdivnjší podoby. Jedni vypadali jako ohyzdní

velcí dikobrazi, jiní jako klubka had, vystrkujících hlavy na všecky

strany, jiní opt jako malí tlustí medvídkové s ježatými chlupy, ale

všichni leskli se bíle a všichni byli živí. Tu se pomodlila malá Gerda

Otenáš. Byla taková zima, že vidla vlastní svj dech, který jako kou
z jejích úst vystupoval. Kou byl hustší a hustší a z nho se utvoili

malí svtlí andlé, kteí sotva že se zem dotkli, rychle rostli a všichni

pílby na hlavách, jakož i oštpy a štíty v rukách mli. Bylo jich stále

víc a více, a když Gerda Otenáš dokonila, bylo jich kolem ní celá

legie. Bodali svými oštpy strašn snhové vloky, a ty tíštily se na

tisíce kus, a malá Gerda kráela skrz n zmužile ku pedu.

Andlé hladili jí ruce a nohy; tu cítila zimu mén a rychle se

blížila k zámku snhové královny.

Ale díve musíme zvdti, jak se zatím dailo Kayovi. Nepomyslil

ovšem na malou Gerdu a nejmén tušil, že byla venku ped zámkem.
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VII. Povídka.

Co se v zámku snhové královny a pak dále udalo.

Zdi zámku byly z nakupeného snhu a ostré vtry utváily z nho
okna i dvée; víc než sto síní bylo tu v jedné ad, jak byly vánicí

nahromadny. Nejvtší sál táhnul se mnoho mil do dálky; všecky byly

silnou severní záí osvtleny, ale všecky byly prázdné, pusté a studené

a tpytily se jasn.

Nikdy zde nebylo veselí ani malého plesu medvdího, pi nmž
mohla boue vyhrávati a bílí medvdi tancovati a své jemné zpsoby pro-

jevovati. Nikdy nebylo tu spoleenských her s políky a dáváním pac

na ruce, ani malého klípku pi káv pro bílé liší sleinky; prázdno, pusto

a studeno bylo v síních snhové královny. Záe severní plápolaly tak pravi-

deln, že se mohlo dobe vypoítati, kdy stály nejvýš a kdy nejníže.

V stedu nekoneného a prázdného sálu snhového bylo zamrzlé jezero

22
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které bylo sice rozpraskané v tisíce kus, ale každý kus rovnal se druhému

až do toho nejmenšího, že to bylo pravé dílo umlecké.

V stedu na tomto Jezee sedla snhová královna, když byla doma,

a tu tvrdila, že sedí na zrcadle rozumu, a to že je to první a nejlepší

na celém svt.

Malý Kay byl celý modrý zimou, ano skoro erný ; ale on toho

nepozoroval, nebo královna vylíbala mu veškeré mrazení, a srdce jeho

bylo jako rampouch. Pivalil sem nkolik hranatých, plochých balvan
ledových, které nejrozmanitjším zpsobem složil, aby tvoily uritý

vzorek, zrovna tak, jako skládáme malé domky díve sestavujíce je

v malé skupiny, což se »ínskóu hrou« nazývá.

A tak skládal Kay vzorky nejumlejší. To byla ledová hra rozumu.

V jeho oích byly tyto vzorky zcela krásné a svrchovan dležité. A to

všecko bylo jen z toho zrníka skla. které mu utkvlo v oku. asto
utvoil celé figury, které dohromady tvoily psané slovo; ale nepovedlo

se mu nikdy složiti jedno slovo, o které se zvláš namáhal, a to slovo

bylo: Vnost. A pece ekla mu snhová královna: "Svedeš-li toto

slovo, budeš svým pánem, pak ti dám celý svt a ješt pár bruslí

k tomu.<i

Ale on to práv nikdy nemohl dokázati.

»Nyní odkvapím do teplých zemí,« pravila královna "Chci tam

nahlédnouti do svých erných hrnc. « Tím myslila ohe chrlící hory

Aetnu a Vesuv. »Chci je trochu nabliti, to prospívá citroníkm a révám."

Na to odletla, a Kay sedl sám v prázdné na míle daleké síni

ledové, pozoroval ledové balvany a pemýšlel a pemýšlel, až to v nm
poádn praskalo. Zcela ztuhlý a tichý sedl zde, mohlo se mysliti, že

zmrzl.

V tom vstoupila malá Gerda hradní branou do zámku. Ostré

vtry fiely jí vstíc. Ale ona se modlila svou veerní modlitbu, a tu

ulehly vtry, jakoby k spánku. Gerda vstoupila do velkého prázdného

sálu a tu uzela Kaye. Poznala jej ihned, letla mu na krk a držela jej

v pevném objetí a volala: »Kayi, milý Kayi, te jsem t konen našla !«

Ale on tu sedl docela tiše, studený a stuhlý. Tu zala malá

Gerda plakati a její slzy padaly mu na prsa. Vnikly v jeho srdce, roz-

tavily ledový rampouch a s ním i malou tíštiku z áblova zrcadla.

Nyní se na ni podíval, a ona zazpívala verš

:

Zkvétají rže v údolích,

maliký Ježíšek mluví v nich.

Tu vypukl Kay v slzy. Plakal tak prudce, že zrníko skla ze

zrcadla bylo v slzách odplaveno, a nyní poznal malou svou družku
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a jásal: »Gerdo, malá Gerdo, kde's byla tak dlouho a kde jsem byl já?«

Udiven díval se kolem. »Hu, jak je tu zima, jak prázdno a pusto !«

Úzkostliv objal Gerdu, která radostí se smála a plakala. To byl sladký

okamžik; i ledové balvany tanily radostí do kola a když pak byly

zemdleny, ulehly a utvoily práv ta písmena, o kterých pravila snhová
královna, kdyby je Kay sestavil, že bude svým pánem, že mu dá

potom celý svt a k tomu ješt pár nových bruslí.

Gerda zlíbala jeho tváe, ty se opt zaervenaly, políbila jej na

oi, ty zazáily jako její, zlíbala mu nohy a ruce, ty byly v ráz zdravé

a ilé. Te mohla jen pijíti královna dom, jeho propouštcí list, slovo

»Vnost « stálo tpytnými ledovými balvany zde napsáno.

Pak si podali ruce a odešli spolen z velkého zámku. Mluvili

o babice, o ržích na steše, a kudy šli, uléhaly vtry a slunce pro-

kmitalo. Když došli kee s ervenými jahdkami, slál tu již sob a ekal

na n. Ml jiného mladého soba s sebou, jehož vemeno plné bylo ; tento

dal dtem své teplé mléko a políbil je na ústa. Pak odnesl sob Gerdu

a Kaye nejdív k Cudce, v jejíž horké jizb se zaháH a o cest k ná-

vratu se pouili, a potom k Laponce, která jim zatím nové šaty ušila

a svoje san pro n upravila.

Oba sobové skákali kolem a vyprovázeli je až ku hranici té zem.
Tam, kde puela první zeleíi, rozlouily se dti s Laponskem i se zvíaty.

»S Bohem! S Bohem !« volali všichni, a tu již cvrlikali též první ptáci,

les vyhánl zelená poupata, a z nho vyjela na krásném koni, kterého

Gerda tuze dobe znala — byl zapražen u zlatého koáru — mladá

dívka s ervenou, do dálky svítící apkou a s pistolemi za pasem. Byla

to malá dívka loupežnická, které bylo doma píliš nudno a která chtla

nejprve na sever a pozdji, kdyby chu k tomu dostala, i jiným smrem
cestovati. Poznala ihned Gerdu a Gerda ji. To byla radost!

»Ty jsi mi pravý tulák !« pravila malému Kayovi. »Ráda bych

vdla, zda-li toho též zasloužíš, aby se za tebou až na konec svta

bželo!"

Ale Gerda pohladila jí tváe a vyptávala se po princi a po

princezn.

"Odcestovali do ciziny, « pravilo loupežnické dvátko.
»Ale co vrána?" ptala se malá Gerda.

"Vrána je mrtva !« odpovdla. »Její krotká družka jest vdovou

a chodí s ernou vlnnou stužkou na noze. Truchlí a naíká ; ale to

všecko jest také jen tak na oko. — Ale te mi vypravuj, jak jsi ho

našla, a jak se ti vedlo.

«

A Gerda a Kay vypravovali všecko.
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))A šnip — šnap, šume baselme!« pravilo loupežnické dve,
A s tím jim obma podala ruku a slíbila jim, že je navštíví, pijde-li

jednou do jejich msta, a pak odjela do dalekého, širého svta.

Ale Kay a Gerda šli ruku v ruce dále a jak šli, nastalo kolem

nejkrásnjší jarní poasí s kvty a svží zelení. Kostelní zvony vyzvánly,

a oni poznali ty vysoké vže. To bylo jejich rodné msto. Rychle tam

vbhli a rychle k dveím babiky, po schodech nahoru a do jizby, kde

všecko stálo na svém míst, jako dív. Hodiny zvuely svým »tik, tak«

a ruiky se toily. Ale když prošli dvemi, spozorovali, že stali se z nich

dosplí lidé. Rže se dívaly z okapu stechy do otevených oken, a tu

stály ješt jejich staré dtské stoliky. Kay a Gerda sedli si každý na

svou, ale drželi se ustavin pevn za ruce. Jako na ošklivý sen, zapomnli

na studenou nádheru u snhové královny. Babika sedla na Božím

teplém sluníku a tla v bibli nahlas: »Leda kdybyste se obrátili, a byli

jako dti, jinak nepijdete do království Božího.

«

Tu se podívali Kay a Gerda do oí jeden druhému a nyní rázem

pochopili starou píse:

Zkvétají rže v údolích,

maliký Ježíšek mluví v nich.

A tak sedli tu oba dosplí lidé, ale pece dti, dti srdcem, a bylo

léto, teplé požehnané léto

!



I!YI. JlíDNOU JKI1K.\' PKINC. KTKRY
MKI- noCF.I.A MAI.lKR KIÍ.\l.i)\'S I VÍ





Byl jednou jeden princ, který ml docela maliké království, ale

vždycky ješt dost velké, aby se na to oženiti mohl; a ženiti se chtl.

Bylo to sice hodn odvážné od nho, když se osmlil íci dcei císa-

ov: >) Chceš mne za muže?« Ale on si to mohl již dovolit, bylo jeho

jméno daleko a široko proslaveno, a sto princezen by bylo s radostí

»ano« odpovdlo. Ale poslyšte, zdali tak udlala dcera císaova.

Na hrob otce našeho prince rostl ržový ke, pekrásný ržový
ke! Ale kvetl toliko za pt let a ml pak jen jedinou rži. Ale jakou!

Vonla tak skvostn, že kdo k ní pivonl, ihned všecky své starosti

a trudy zapomnl. Dále ml princ také slavíka, který tak krásn zpíval,

jakoby všecky sladké melodie z celého svta v jeho hrdélku se tísnily.

Tuto rži a tohoto slavíka chtl princ dcei císaov darovati; proto

bylo obé vloženo do velkých stíbrných nádob a posláno princezn.

Císa kázal pinésti ob nádoby do velkého sálu, kde princezna

práv prodlévala se svými dvorními dámami a »pijde návštva!* s nimi

hrála. Když vidla ty dv velké nádoby s dary v nich, zatleskala ra-

dostí v dlan.

•'Kdyby to aspofi byla koika!" pravila -- a tu se objevila nád-

herná rže.

»Ne, jak ta je hezounky udlaná !« ekly všecky dvorní dámy.

»Ba víc než hezounká jest,« pravil císa, »jest okouzlující." Když
však princezna vzala rži do ruky, byla by hnedle v plá propukla.
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»Ale fí, papá,« zvolala, « vždy není ani umlá, nýbrž jen sku-

tená !«

')Fí!« opakovaly všecky dámy, »vždy jest jen skutená !«

»Nežli se rozhnváme, podívejme se, co je v druhé nádob, « pravil

císa, a tu se objevil slavík. Zpíval tak líbezn, že nebylo možno tak

hned nco zlého proti tomu namítati.

"Superbe! Charmant!« volaly všecky dvorní dámy, nebo žvanily

vždy francouzsky a vždy jedna h než druhá.

»Tento pták mi pipomíná hrací tabatrku vysoce zesnulé císa-

ovny," pravil starý kavalír, »je to týž tón a týž pednes !«

« Ovšem, « odpovdl císa a pak plakal jako dít.

"Však to naposled nebude ani skutený slavík, « zvolala náhle

princezna.

»Ale jest to skutený pták,« potvrzoval doruitel.

»Nu, tak jej puste, a lítá !« poruila princezna a nechtla nijak

dovoliti, aby se princ u dvora pedstavil.

Ale tento se nedal nijak zviklati. Namaloval si obliej hndou

a ernou barvou, stáhl si epici hluboko do ela a nehorázn zaklepal.

"Dobré jitro, pane císai!" pravil, »nemohl bych zde pi dvoe

dostati njakou službu ?«

»Ach, tady je vždy tolik žadatel!" pravil císa, «ale chci se po-

dívat, zdali se dá co dlat. Potebuju ovšem práv nkoho, kdo by

prasata hlídal, nebo máme jich veliké stádo."

A tak se stal princ císaovým sviákem. Dostal bídnou komrku

ped praseím chlívem a tam musil zstávati. A tu po celý den piln

pracoval na nem, a když byl veer, dodlal malý hezounký hrnek;

kolem do kola visely na nm malé rolniky, a kdykoliv se v hrnku nco
vailo, zaaly zvoniti a hrály starý nápv:

Ach, ty milý Gustíku,

všecko to tam . . .

Ale nejumlejší na hrnku bylo, že když nkdo stril prst do páry

z nho vycházející, ihned vyichal, jaké pokrmy na každém ohništi v celém

mst se pipravují. To bylo ovšem nco jiného než pouhá rže.

Tu šla princezna se svými dámami okolo, a když slyšela ten

nápv, zstala stát a byla velice rozveselená, nebo umla tu píse hráti.

Bylo to to jediné co umla, ale hrála to jedním prstem.

»Tu píse také znám!« zvolala, »ale to jest njaký vzdlaný svi-

áek; dojdi tam a zeptej se, co by ten nástroj stál."

Dvorní dáma musila ihned k sviákovi, ale natáhla si díve

deváky, nebo bylo blátivé na dvoe.



23





SVIXACEK "

179

»Co chceš za ten hrnec?" ptala se dvorní dáma.

>Deset hubiek od princezny!" odpovdl sviáek.

»Ach ty milý Bože!« zvolala dvorní dáma.

»Za mí jej nedám, « odpovdl sviáek.

»Nu, co ekl?" ptala se princezna.

»To práv nemohu íci,« odvtila dvorní dáma, »je to píliš hrozné !«

»Tedy mi to pošeptej do ucha!« A dvorní dáma to pošeptala

princezn do ucha.

»Drzoun!« pravila princezna a rychle odešla. Ale sotva popošla

malý kousek cesty, zaznly opt zvoneky jako díve:

Ach, ty milý Gustíku,

všecko to tam .'
. .

"Poslyš, « zala princezna znova, »zeptáš se ho, zda by chtl vzíti

deset hubiek od mých dvorních dam za ten nástroj."

»Ne, dkuji!* pravil sviáek. »Deset hubiek od princezny, anebo

si ponechám hrnek.

«

»To jest opravdu mrzuté, « pravila princezna, "ale pak se musíte

aspo kolem mne postaviti, aby to nikdo nevidl."

Tu postavily se dvorní dámy kolem ní dokola a roztáhly své

šaty, a pak dostal sviáek deset hubiek od princezny, a princezna do-

stala hrnek.

To bylo radosti! Celý veer a celý den musil hrneek vaiti.

V celém mst nebylo jediného ohništ, o nmž by v zámku nevdli,

co se na nm vaí, jak u hokynáe, tak u ševe. Dvorní dámy skákaly

radostí a tleskaly v dlan.

»My víme, kdo bude jísti sladkou polévku a lívance! My víme,

kde budou míti krupinou kaši a kotlety! To jest pece zajímavé!"

»Ano, velmi zajímavé!" pisvdovala vrchní dvorní dáma.

"Ale ani slova o tom, vždy jsem dcera císaova!"

»To se rozumí samo sebou !« ujišovaly všecky.

Sviáek, totiž princ — ale mli jej za skuteného sviáka —
nenechal minouti ani jediný den, aby na nem novém nepracoval,

a tenkrát zhotovil vlka, který když se roztoil, hrál všecky valíky, kva-

píky a polky od stvoení svta.

"Ale to je superbe!" zvolala princezna, když šla kolem sviáka.

"Nikdy jsem neslyšela hráti takové umlecké dílo. .Idi k nmu a zeptej

se ho, co by za to chtl. Ale hubiku nedám již ani jedinou!"

"Chce sto hubiek od princezny," pravila dvorní dáma, která

se poptávala.

"Zdá se mi, že je blázen !« pravila princezna a šla dále. Ale sotva

popošla kousek cesty, zstala státi.

23"
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»Umní musí býti vzpružováno," pravila, »a k tomu jsem dcerou

císaovou. eknte mu, že jsem ochotna, jako vera dáti mu deset liubiek,

ale zbytek musí si vybrati od mých dvorních dam."

»Ale my to udláme tak nerady!" zvolaly dámy.

)iAle nesmysl," odpovdla princezna, »když já ho mohu líbat,

mžete vy také. Pamatujte, že vám dávám stravu a plat " A tak musily

dvorní dámy vyíditi sviákovi princezninu odpov.
»Nic tak," pravil sviáek, »bu sto hubiek od princezny, nebo

si ponechá každý své.«

))Tak se zas kolem mne rozestavte!" poruila princezna. Tu se

postavily všecky dámy kolem ní do kruhu, a tak líbal princ princeznu.

»Jaký je to tam sbh dole u svinského chléva?" ptal se císa,

stojící ve svém altánu. Vymnul si oi a nasadil si brejle. "To jist stro-

pily dvorní dámy njakou neplechu. Musím rychle sejíti dol a po-

dívati se !« Pi tom popotáhl si trepky, nebo byly to sešlapané stevíce,

co nosil.

U sta hrom ! Jak si pospíšil ! Když se dostal do dvora, našlapoval

zcela tichounce, a dvorní dámy byly poítáním hubiek tak zabrány —
nebo mlo se to díti zcela poctivé a sviáek neml dostati ani víc ani

mí hubiek — že ani císae nepozorovaly. Tento se postavil na špiky
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a — »ejhle, co pak to jest?« zvolal, když vidl, jak se oba líhali. Pak

se pustil do nich trepkou a sice zrovna v tom okamžiku, když sviáek
dostal 86tý polibek.

"Táhnte odsud !« zvolal císa; nebo byl velice rozhnván, a nyní

byli sviáek i princezna z íše vypovzeni.

Tu stála te princezna a plakala, sviáek klel a déš v proudech

splýval s oblohy.

»0, já ubohé stvoení!" stkala princezna, »že jsem si radji ne-

vzala toho krásného prince! Ach, jak jsem nešastná!"

Tu odešel sviáek za strom, umyl si ernou barvu s oblieje,

sal špatné šaty a pedstoupil ped princeznu v obleku prince a byl tak

spanilý, že se princezna mimodk ped ním uklonila.

"Nyní tebou pohrdám," zaal princ, "nebo nechtla jsi si vzíti sku-

teného prince. Nechápala jsi ani rži, ani slavíka, ale sviáka jsi líbala

za pouhé hraky. Stalo se ti, co jsi zasloužila!"

Na to odešel do svého království, zavel dvée a zastril závoru.

Te mohla zstat venku a zpívat

:

Ach, ty milý Gustíku,

všecko to tam !





zamilovaní

VLEK A Mí LEŽELY MEZI JINVMl lllíACKA.Ml

VEDLE SEBE V ZÁSUVCE





Vlek a mí ležely mezi jinými hrakami vedle sebe v zásuvce a tu

pravil vlek míi : "Nemohli bychom býti ženich a nevsta,

kdy/, ležíme vedle sebe v jedné zásuvce ?« Ale miík. který byl sešit ze

saliánové kže a tolik si domýšlel jako urozená sleinka, nedal na nco
takového ani odpovdi.

Druhého dne pišel malý hoch, majitel hraek. Vzal vlka ze zá-

suvky, omaloval jej rud a žluté, pak prorazil jej mosazným hebíkem,

a t(j vypadalo tuze krásn, když vlek tancoval.
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"Jen se na mne podívejte,« pravil vlek míi, »jak se vám líbím?

Nemohli bychom te býti milenci? Te se k sob dobe hodíme. Vy
skáete, já taním. Tak šastný párek by se tak hned nenašel."

»Tak, myslíte to do opravdy?« ptal se mí. »Vy ani nevíte, že

mj otec a moje matka byly trep>ky safiánové a že mám španlskou

zátku v tele!«

»Ale já jsem ze deva mahagonového," pravil vlek, "a sám purk-

mistr mne vykroužil. On má vlastní soustružnický stav, a bavilo jej to

velice «

»Mohu se na to spolehnouti?" ptal se mí.
"A nedostanu nikdy, biem, Ihu-li!" tvrdil vlek.

»Umíte dobe mluviti ve svj prospch, « pravil mí. »Ale nemohu

pes to íci ,ano', nebo jsem již napolo zadán jedné vlaštovce. Kdy-

koliv letím do vzduchu, vystrí vždy z hnízda svou hlaviku a ptá se

mne: ,Chcete-li, chcete-li?' V srdci jsem již k tomu svolil, a to jest již

jako poloviní zasnoubení. Ale já na vás nikdy nezapomenu, to vám
slibuji.

«

)>To mi pramálo pomže !« pravil vlek, a od té doby ti dva

spolu nemluvili.

Druhého dne byl vytažen mí. Vlek vidl, jak letl vysoko do

vzduchu ptáku podoben, že sotva mohl býti dohlédnut, ale vždy se vracel

a kdykoliv se zem se dotknul, udlal velký skok bu z touhy, anebo

že ml zátku v tle. Pi devátém vyhození byl však mí ten tam a ne-

vrátil se.

"Však já dobe vím," zavzdychl vlek, "jest v hnízd vlaštovím

a vzal si vlaštovku za ženu.«

ím déle o tom pemýšlel, tím více toužil po míi. Práv, že ho

nemohl dostati, rostla jeho láska, a že si vzal jinou, to jej práv dráždilo.

A vlek tanil a vrel do koleka jako dív, ale pi tom myslil ustavin

na miík, který v jeho upomínkách byl stále krásnjší. Tak prošel mnohý

rok -- nu byla to již stará laská.

Vlek nebyl také již mladíkem Ale tu byl jednou celiký pozlacen.

Nikdy ješt takhle nádhern nevypadal; te byl zlatým vlkem a tanil

a skákal, až to vrelo. To se líbilo vlkovi, ale najednou vyskoil vysoko

— a byl ten tam. Hledali a hledali dokola, ano i v sklep, ale nebylo

možná jej nalézti.

Kde jen byl? Kde jen byl? Padl na smetišt, kde v smsici všeli-

jaké odpadky ležely: košály od zelí, smetí, mech, rum, který padal

s okapu stechy.

»Nu, tohle je pkné lože, tu bude pozlátko mé brzy pry! To

jsem se dostal mezi pravou luzu!« Pi tom pošilhával po otrhaném
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A odeném košálu zelném a po zvláštní kulaté vci, která vypadala jako

staré scvrklé jablko — ale nebylo to žádné jablko, byl to starý mí,
který po léta ležel v okapu a vodou byl docela prosáklý, zmklý
a zkažený.

»Bohu díky, tu jest jeden našinec, s nímž lze rozumn si pohovoiti,

«

pravil mí a pozoroval pozlaceného vlka. »Já jsem ovšem ze safiánu,

sešitý nžnými rukami a mám španlský kork v tle, ale to na mn
te již nikdo neuvidí. Ml jsem v úmyslu oženiti se s vlaštovkou

a v tom jsem spadl do okapu, kde jsem ležel plných pt let a vodou
jsem celý nabubel. Ach, to jest píliš dlouhá doba pro mladou dívku !«

Viek nedal odpovdi; ale myslil na svou starou lásku a ím
déle naslouchal, tím jasnji poznával, že ona to byla.

Tu pišla služka a chtla nádobu smetí obrátiti. »Sláva, tu jest

zlatý vlek!" zvolala. Te se dostal vlek opt do pokoje, kde byl s já-

sotem uvítán, ale o míi nikdo již nieho neslyšel a nezvdl. O své staré

lásce vlek též nikdy nemluvil. Ta pomine, když milenka leží celých pt
let v okapu a celá nabubí, tak že ani k poznání není, když se s ní

setkáme na smetišti.





SMREK

VENKU V LESE STÁL HEZKÝ SMREK





Venku v lese stál hezký smrek; ml dobré místo, slunce mohlo na
svítit, vzduchu tu bylo dost, a kolem dokola rostlo mnoho vtších

soudruh, smrk a jedlí. Ale smrek byl by dal celý život za to, kdyby
již byl velkým. Nemyslil na teplou zá slunení a erstvý vzduch a ne-

dlal si nieho ze selských dtí, které šly kolem a vesele hovoily, když

v lese sbíraly jahody a maliny. asto pišly s velkým plným hrncem
anebo mly též jahody na stéblech nastrkané. Pak si sedly vedle stro-

meku a íkaly: »Ne, jak jest hezounký!" Ale to stromek tuze rád

neslyšel. Nejbližšího roku byl již o hezký výhonek vtší a po roce ješt

vtší; u smrk poítá se totiž stáí podle potu jejich výhonk. "Ach,

kéž bych byl tak velký jako druzí !« vzdychal stromeek, »pak bych

mohl své haluze daleko rozpínati a svými vrcholky do svta daleko se

rozhlížeti ! Pak by ptáci stavU svá hnízda na mých vtvích, a kdyby

bouilo, mohl bych zcela tak vznešen pikyvovati, jako ty druhé stromy

tam naproti I"



l'J2 SMREK

Ani sluníko, ani ptáci, ani rudá oblaka z rána i veera nad ním

táhnoucí nedlaly mu radost.

V zim, když bílý tpytný sníh do kola ležel, pihopkoval asto

zajíc a tryskem skoil pes stromek. To bylo urážlivé! Ale tetí zimy

byl stromek již tak vysoký, že zajíc musel jej obhnouti. » Rsti, rsti,

být velkým a starým, ano, to je na svt to nejkrásnjší!" myslil

si smrek.

Na podzim pišli do lesa vždy devorubci a porazili nkolik

velkých strom. To se dlo každoron a malému smrku, jenž zatím

dostoupil již znané výše, bylo vždy tžko a úzko pi tom, nebo s hlasným

praskotem ítily se k zemi, vtve jim osekali a byly pak celé nahé, dlouhé

a úzké, skoro k nepoznání.

Pak je naložili na vz a kon z lesa je vyvezli.

Kam pišly potom? Co je oekávalo?

Na jae, když pišly vlaštovky a ápi, ptal se jich strom: "Nevíte,

kam je odvezli? Nepotkali jste jich?«

Vlaštovka nevdla o tom nieho, ale áp byl jaksi zamyšlen,

pikývnul hlavou a pravil : "Zdá se mi, že to vím. Na zpátení cest

z Egypta potkali jsme mnoho nových lodí s vysokými stožáry, a tu se

domnívám, že to ony byly, nebo rozšiovaly smrkovou vni. Mohu vás

od nich mnohokrát pozdravovat; vynívaly vysoko nade všecky.

«

)>Ach, kdybych byl také již tak velký, abych mohl lett pes moe!
Co je to vlastn moe a jak vypadá ?«

»To ti nemohu tak krátce vypravovat, « pravil áp a odešel.

»Tš se svému mládí !« pravily paprsky slunení, oteš se svému

vzrstu a své svží síle!« A vítr políbil strom a rosa plakala slzy nad

ním, ale tomu smrek nerozuml.

Když se piblížily vánoce, byly poráženy zcela malé stromky,

které nebyly ani tak velké, ani tak staré jako náš smrek, který neml
ani klidu ani pokoje, nýbrž chtl neustále pry. Tyto mladé stromky —
byly to práv vždy nejkrásnjší — podržely vždy své haluze, byly

naloženy na vz a kon je vyvezli z lesa ven.

»Kam pijdou?" ptal se smrek. »Nejsou vtší než já, ano byl

jeden mezi nimi, který byl ješt mnohem menší. A pro jim nechali

všecky vtve? Kam je odvezli ?«

»My to víme! My to víme!" cvrlikali vrabci. »V mst jsme se

dívali do oken; my víme, kam je odvážejí. O, ty dojdou nejvyšší krásy

a nádhery, na kterou lze si jen pomysHti! Když jsme se do oken dívali,

vidli jsme, že byly uvnit teplého pokoje zasazeny a nejskvostnjšími

vcmi, pozlacenými jablky a oechy, medovými koláky, všelijakými

hrakami a víc než stem svtel ozdobeny."
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»A pak,« ptal se smrek a chvl se po všech haluzích, «a pak co

se dje, pak?"

»Více jsme nevidli, ale bylo to neobyejné krásné !«

»Zda-li pak jsem peduren k této záící cest ?« myslil si stromek.

»To jest ješt lepší, než jeti pes moe. Jaká mne touha trápí, kéž by již

byly vánoce ! Te jsem práv tak velký a vysoký jako druzí, které lo-

ského roku odvezli. Ó, kéž bych již byl ve voze! Kéž bych již byl v teplém

pokoji s celou tou slávou a nádherou! A pak — pak ovšem pijde nco
lepšího a krásnjšího. Pro by mne tak nádhern vyzdobili ? Musí pijíti

ješt nco vtšího, velkolepjšího! Ach, co to mže jen být? Ach, já trpím

muka, zajdu touhou, nevím sám, jak mi jest!«

»Mj radost ze mne!« pravil vzduch, a slunení záe pravila:

oRaduj se ze své svžesti na svobod !«

Ale stromek se docela netšil, rostl a rostl v lét i v zim, byl

zelený, ano tmavozelený stál v lese. Každý, kdo jej vidl, ekl; »To je

pec krásný stromek !« A kolem vánoc byl první ze všech skácen. Sekera

zajela mu hluboko do pn, a s tžkým vzdechem padl k zemi. Cítil

pronikavou bolest a byl blízek mdlob, že již na njaké štstí ani my-

sliti nemohl. Byl zarmoucen, že musil se louiti s domovem svým, místem,

kde vyrostl. Vdl, že milé staré soudruhy, malé kee a kvítí již neuzí,

ba ani malé ptáky; toto odcestování nebylo vru žádnou rozkoší.

Strom pišel opt k sob, když byl s jinými stromy ve dvoe
složen a když slyšel, jak jakýs muž pravil: "Tenhle je krásný, ten si

vezmeme." Pak pišli dva lokajové v slavnostním úboru a odnesli

stromek do velkého, nádherného sálu. Na stnách visely obrazy a vedle

velkých kachlových kamen stály ínské vásy se lvy na víkách. Tu bylo

houpacích židlí, pohovek s hedbávným povlakem, velkých stol, které

pokryty byly obrázkovými knihami a hrakami za mnoho set dolar. —
Tak aspo dti tvrdily. Smrek byl vsazen do kbelíku pískem naplnného,

ale nebylo ani vidt, že to byl kbelík; nebo byl do kola ovšen zelenou

látkou a stál na velikém, pestrém koberci. Ó, jak se strom chvl, co se

nyní díti bude! Sluhové jej ozdobili, ano i sleinky pomáhaly. Na vtve

navsili malé, z pestrého papíru vyezané síky, a každá byla naplnna

cukrovím. Pozlacená jablka a oechy visely na vtvích, jakoby vyrostly,

a víc než sto ervených, modrých a bílých svtýlek bylo na nich upev-

nno. Malé loutky, které vypadaly jako živí lidé, vznášely se v zelenu,

a docela na hrotu ve výši záila zlatá hvzda. Bylo to neobyejn nád-

herné!

»Dnes veer," pravili všichni, »dnes veer bude rozsvícen !<<

»Ach,« pomyslil stromek, »kdyby již byl veer! Kdyby se již svtla

rozsvítila, co bude potom? Zda pijdou stromy z lesa na mne se po-

25
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dívat? Zda se slétnou vrabci na okna? Zda se ujmu zde a porostu

ozdoben v zim a v lél?«j

Ano, strom uml hádat, ale kra jej bolela samou touhou, a bo-

lení kry je pro stromy zrovna tak zlé, jako bolení hlavy pro lovka.
Nyní rozžali svtla. Jaký lesk ! Jaká nádhera ! Strom chvl se na

všech vtvích, až nkteré jehly na jedné vtvi chytly a strašn to za-

kouilo.

"Pro pána Boha!« kikly sleinky a uhasily to rychle.

Nyní se strom neopovážil ani zachvti. To bylo hrozné. Byl

v stálé úzkosti, aby neztratil nco ze své krásné, jemné výzdoby, a vším

tím leskem byl jako omámen. — Nyní rozlétly se ob polovice dveí

a vrazil sem zástup dtí, jako by chtly celý strom obíhati ; zatím co

velcí pomalu šli za nimi, stály dti okamžik nm ; ale netrvalo to

dlouho, opt vesele zajásaly, až se to rozléhalo. Tanily kolem stromu,

a jeden dárek byl po druhém s vtví otrháván.

«Co pak asi budou potom dlati ?« myslil stromek. »Co asi za-

mýšlejí?"

Nechali svíiky až dol vyhoeti, pak je shasli, a když i poslední

svíika byla uhašena, dostaly dti dovolení, stromek oesati. Vrhly se

na, až mu ve všech vtvích zapraskalo. Kdyby nebyl býval hrotem

a zlatou hvzdou ke stropu pipevnn, byly by jej jist pevrhly. Dti

kepily pokojem se svými nádhernými hrakami, nikdo více stromeku

si nevšimnul, mimo starou chvu, která pozorn mezi vtve se dívala,

zda-li njaký fík neb jablko zapomenuto nebylo.

"Pohádku, vypravujte pohádku !« kiely dti a táhly malého

tlustého mužíka k stromku. Posadil se zrovna pod nj. "Tak, sedíme

pkn pod zelenou, « pravil, »a stromku to také neuškodí, když bude

poslouchati a vezme si z toho nauení. Ale budu vypravovati jen jednu

pohádku Mám vyprávti o ,Ivede-Avede' anebo o ,Klumpe-Dumpe',

který se schod spadl a pec stal se všech nejvznešenjším a princeznu

dostal ?«

"Ivede-Avede!" volali jedni, "Klumpe-Dumpe !" kieli druzí. Byl to

zmatený pokik, jen smrek mlel a myslil si: »Což mne se nikdo ne-

zeptá? Nemám já pi tom pranic na práci ?« Ovšem, on svj úkol již

vykonal.

A nyní vypravoval muž o ,Klumpe-Dumpe', který se schod spadl

a pece stal se nejvznešenjším a princeznu dostal. A dti tleskaly a vo-

laly : "Ješt! Ješt! Chceme též pohádku o ,lvede-Avede' slyšet !« Ale

z toho nebylo nic, a musily se s pohádkou o ,Klumpe-Dumpe' spokojiti.

Stromek stál tu sám, tich a zamyšlen; ptáci v lese nikdy nic takového

nevypravovali.
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»,Klumpe-Dumpe' spadl se schod a dostal pece princeznu —
ano, ano, tak je to na svt!" myslil smrek a ml to všecko za pravdu,

jelikož pán, který to vyprávl, byl tak vlídný. .>Ano, ano, snad spadnu
též se schod a dostanu princeznu!" A již se tšil na píští den, kdy
opt svíikami a hrakami, zlatem a ovocem bude ozdoben.

oZítra se nezatesu,« myslil si, »zítra chci se tšiti své nádhee
z celého srdce. Snad uslyším opt povídku o ,Klumpe-Dumpe'. a snad

i o . I vede-A vede'.

«

Celou noc stál tu stromek tichý a zamyšlený.

Druhého dne hned asn z rána vešel sluha a služka.

"Te zane nádhera znova, « myslil stromek, ale vyvlekli jej z po-

koje ven, po schodech nahoru až na pdu a tam jej postavili do tmavého
kouta, kam ani denní svtlo nevnikalo. »Co to má znamenat ?« myslil

strom. »Co tu mám poít? Co mi tu chtjí povdít?« Opel se o zecl

a dumal a dumal. A asu ml k tomu opravdu dost, nebo uplynulo

mnoho dní a nocí, aniž by lovk sem nahoru pišel, a když konen
nkdo pišel, stalo se to jen proto, aby postavil pár velkých beden do

kouta. Nyní stál stromek tak ukryt, že se mohlo mysliti, že je docela

zapomenut. »Ted je práv venku zima,« myslil si, »zem jest zamrzlá

a snhem pokrytá, te mne nemohou lidé zasaditi, a patrn proto mám
zde až do jara zstat v dobrém opatení. Kdyby tu jen nebyla taková

tma a tak dsná samota. Ani zajíek zde si neposkoí. To bylo pec
lepší venku v lese, kde ležel sníh a zajíc kolem po.skukoval, ano i když

mne peskakoval. Tenkrát mne to ovšem ani dost málo netšilo, ale zde

nahoe je to hrozn osamlé."

»Pip, pip,« pravila náhle malá myš a mihla se kolem, a hned po

ní šustla tu druhá. Šukaly kolem stromku a proklouzávaly vtvemi jeho.

»Zde je strašn zima,« pravily myšky, "ale jinak je tu docela pí-

jemn, není-Ii pravda, starý smrku?"

•>Já nejsem nijak starý," odpovdl smrek, »jest mnoho starších

než já.«

»Jak jsi sem pišel ?« ptaly se myši. »Co jsi zažil ?« — Byly

strašn zvdavé. — "Vypravuj nám o nejkrásnjších místech na svt.
Zda jsi byl již tam, kde leží velké bochníky sýra na prknech a šunky

visí od stropu, kde se taní na lojových svíkách, kam vejdeme hubené

a odkud tuné vycházíme?"

»Ne, takových míst neznám," pravil strom, "ale les znám, kde

slunce svítí a ptáci zpívají." A pak jim vyprávl, povídku svého mládí.

Nco takového myši posud neslyšely, naslouchaly pozorn a pravilv:

"Co jsi všecko \idt; ty's opravdu byl velice šasten!"

J\<<.V

y^OV^O"
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>>Já?« odvtil stromek a teprv te pemýšlel o vlastním vypravo-

vání. "Ano, byly to velmi pkné asy.« A pak vypravoval jim o veeru

vánoním, kdy byl ozdoben svíikami a cukrovím.

»Ó,« zvolaly myšky, >'ty's byl pece velmi šasten, ty starý smrku !«

»Ale já nejsem starý," bránil se smrek. » Pišel jsem teprve této

zimy z lesa a jsem v nejlepších letech. Já jen tak siln vyrostl."

»A jak pkn umíš vyprávti," pravily myši a nejbližší noci pišly

opt, ale se tymi jinými malými myškami, které také chtly stromu

naslouchati, a ím víc vypravoval, tím zetelnji se rozpomínal na všecko

a myslil : »Ano, byly to tenkráte pece jen velmi pkné asy! Ale mohou
opt se vrátitiji ,Klumpe-Dumpe' spadl se schod a pece dostal prin-

ceznu, snad dostanu ješt také já njakou." A pi tom musil mysliti na

útlou malou bízku, která venku v lese rostla a která mu pipadala jako

živoucí princezna.

»A kdo je ,Klumpe-Dumpe'?« ptaly se myši. Tu vypravoval smrek
celou tu pohádku, jak si ji slovo od slova zapamatovati mohl, a myšky

by byly samou radostí nad tím div do vrcholu stromku nevyskákaly.

V píští noci shromáždilo se ješt víc myší kolem stromu, a v nedli

pišly i dv krysy. Ale tyto tvrdily, že ta povídka není pkná, a to

rmoutilo myšky, nebo te se jim také mnohem mén líbila než díve.

"Což znáte pouze tuto jedinou povídku?" ptaly se krysy.

"Zajisté!" odpovdl strom. "Slyšel jsem ji v nejšastnjší svj

veer; ale tenkrát jsem ani nevdl, jak byl jsem šasten."

"To jest praubohá povídka, nevíte žádnou o špeku a lojových

svíkách? Žádné tak zvané povídky špižíren?"

"Ne,« odpovdl strom.

)>Nu, pak za jiné pkn dkujeme," pravily krysy a odešly do

svých dr.

Ovšem nepišly také myši, a tu vzdychával strom a íkal: "Rylo

to pec jen pkné, když veselé myšky kolem mne sedaly a mn na-

slouchaly. Nyní to všecko minulo. Ale budu se jist všemu tšiti, jakmile

se dostanu odtud."

Ale kdy pišel tento vytoužený den? Jednoho jitra konen pišli

lidé nahoru a mli co dlat na pd. Bedny byly postaveny na jiné

místo a stromek byl vytažen. Mrštili jím sice trochu divoce na zem,

ale ihned odvlekl jej jeden sluha po schodech dol, kde denní svtlo

se tpytilo.

"Nyní zane život znova, « myslil strom. Cítil svží vzduch a první

paprslek! Byl na dvoe. Všecko šlo tak rychle, že strom zapomnl sebe

pozorovati; bylo toho kol tolik nového! Dvr hraniil se zahradou, kde

všecko v kvtu bylo ; rže visely svží a vonící pes tykový plot. lípy
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kvetly, vlaštovky létaly kolem a štbetaly: "Kyre, vire, vít, mj muž
pišel!" ale nemyslily pi tom na smrek.

»Nyní chci žíti!« pravil tento a roztáhl své vtve do dálky. Ach,

byly všecky sežloutlé a zaschlé, a on ležel mezi býlím a kopivami

v kout. Hvzda ze zlatého papíru sedla ješt na jeho hrotu a leskla

se v jasné zái slunení.

Na dvoe hrálo si nkolik dtí z tch, které o štdrý veer kolem

stromku tancovaly a tolik veselé byly. Jeden z nich, malý chlapec, pibhl
k stromu a strhl s nho zlatou hvzdu.

»Podívej se,« zvolal, »co ješt zbylo na tom starém ohyzdném

strom !« a šlápl na vtve, až pod jeho botami zapraskaly. Tu strom

sama sebe pozoroval a pál si, aby byl zstal ve svém tmavém kout

na pd. Myslil na svou krásnou mladost v lese, na veselý štdrý veer,

na myšky, které tak rády povídku o ,Klumpe-Dumpe' poslouchaly. »Pry,

všecko totam!" vzdychal ubohý strom, »že jsem se netšíval ješt, když

jsem to mohl! Všecko to tam, to tam!«

Nyní pišel podomek a rozsekal strom na samé malé kusy; byla

jich celá hromada, a jasn to zaplálo pod velkým kotlem v kuchyni.

Smrek zavzdychl hluboce, a každý vzdech zaznl jako malý výstel,

proež sbhly se dti, které si venku hrály, sedly si kol ohn, dívaly

se do nho a kiely: »Pif, pa!« Ale pi každé rán, která byla vzdechem,

myslil strom na letní den v lese, na jednu zimní noc venku, kdy hvzdy
se leskly. Vzpomínal na štdrý veer a na pohádku o ,Klumpe-Dumpe',

tu jedinou, kterou slyšel a uml vypravovat. A pak byl stromek spálen.

Chlapci hráli si ve dvoe a nejmenší pipjal si zlatou hvzdu,

kterou ml strom v nejkrásnjší svj den na vrcholku, na svá prsa. Ten

veer byl již dávno ten tam a s ním i strom a jeho povídka. To tam

!

To tam! to je osud všech povídek!

fO^^^
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